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Toepassinggebiedseigenbaggerspeciein
natuurontwikkeling
Debaggerproblematiek inNederland isaljaren eenslependprobleem.Creatieveinitiatievenom
baggerspecietereinigeno/teimmobiliseren hebbennog (te)weinigopgeleverd.Hetmerendeelvan
devrijkomende baggerspeciewordtnogsteedsajgevoerd naargecontroleerdestortplaatsen.Endatis
jammer.Zekervoorlichtverontreinigde baggerspeciebestaan Immersgenoeg alternatieven.In
natuurgebied'DeHaak'teWoerdenseVerlaatzijn plannenontwikkeldomgebiedseigenbaggerspecienuttig toetepassenineen beheersbaarmoeras.Ookanderenatuurgerichtetoepassingen
wordenonderdeloepgenomen.
Natuurgebied 'DeHaak'vormteen
ecologische waardevolonderdeelvanhet
Nieuwkoops Plassengebied.Hetgebiedis
ontstaan doorontginning eneeuwenlange
turfwinning enwordtgekenmerkt doorde
aanwezigheid vanplassen,legakkersen
petgaten.Doordelandschappelijke diversiteit,deafwisseling inkleinschaligheiden
grootschaligheid enhetopen karakter vertegenwoordigt hetNieuwkoops Plassengebied
eengrotenatuur- en landschappelijke
waarde.TochkentookhetNieuwkoops
Plassengebied eenbaggerprobleem. Doorde
vormingvandetritus,deerosievan de
waterbodem vandeplassenendeafslagvan
legakkersenoeversvanaangrenzendegraslanden isindeloopvandetijd veelspoel-

OostdijkgelegenpetgatencomplexteNieuwkoop.

bagger ontstaan.Ditsterkhumeuze materiaalzweeft ineensuspensiedoor hetoppervlaktewater vandeplassen enwordtvia
watetbewegingen (onder invloedvanwind)
getransporteetd naar beschuttere delenvan
deplassen,zoals luweoevers,kleine watergangen grenzend aandegrotereplassenen
petgaten.Doordat hetmateriaal hier
bezinkt hebben veelvandezelocatieseen
waterdieptevanminderdan0,5m.Vooreen
goedewaterplantenvegetatie (b.v.kranswieren,nimfkruid etc.)dientde waterdiepte
0,4tot1 mtebedragen. Ookanaërobieen de
aanwezigheid vanrottingsgassen werkt
belemmerend opdeontwikkelingvan
diverseplantensoorten. Consequentie is dat
weinigplanten zichgoedkunnen wortelen

indespoelbaggerendewatetbodem ook ter
plaatsevandedichtgeslibde petgatengevoeligblijft vooropwerveling onder invloed
van heersende waterbewegingen. Bijkomend (waterkwaliteits)probleem is het
verhoogdefosfaatgehalte indespoelbagger,
waardoor eenrisicoopnalevering :eninterne
eutrofiëring aanwezigis.

Ecologisch herstel petgatengebied
Omdeproblemenmetspoelbaggerhet
hoofd tekunnen bieden,heeft deVereniging
Natuurmonumenten metLIFE-subsidieeen
meerjarenprogramma opgestartomdepetgaten ecologischterestaureren.Eénvande
belangrijkste onderdelenvanditprogramma
omvathetuitbaggeren vaneenaantaldichtgeslibdepetgaten.Indriejaar tijd wordtcirca
120.000m^ spoelbaggeruitdepetgaten
verwijderd enontwaterd engerijpt ineen
speciaaldaarvooringericht baggerdepot.

Spoelbagger en natuurontwikkeling
Aanvankelijk washetdebedoelingom
despoelbagger narijping aftevoeren naar
eenverwerkingsinrichting. Recent zijn
echterplannen ontwikkeld omhetdepot
omtevormen totmoerasgebied enspoelbagger daarin nuttig toetepassen.Het
tijpenvanspoelbagger istecombinerenmet
meer dynamische vormenvannatuurontwikkeling.Oprijpende bagger ontstaat
spontaan begroeiing.Tijdens derijping
treden fysische enchemischeprocessenop,
waarbij debagger ontwatert enorganische
stofwordt afgebroken. Ditleverteen
gunstigmilieu opvoorpioniersoorten.Inde
meestesituaties,waarbij degerijpte bagger
geheeldroogvalt,gaan wilgensoortenen
ruigtekruiden domineren.Vaakzijn deze
vegetaties kenmerkend voor voedselrijke
omstandigheden, maar ookgebiedseigen
soortenkomenopvanuit deindebagger
aanwezigezaadbank.Deherkomst vande
bagger heeft danookinvloedopdetoekomstigevegetatie.Hoedeze ontwikkeling
vetlooptinvernatte omstandigheden is
onvoldoende bekend.Doordat vernattingde
mineralisatieenafgifte vannutriënten
remt,ishetmogelijk datgebiedseigen soortenmeerkanskrijgen eneeninteressantere
vegetatieontstaat. Uiteen kleinschalige
ptoefmet baggeruitdeNieuwkoopsePlassenalswaterbodem bleekbijvoorbeelddat
zichkranswieren konden ontwikkelen.
Bijmoerasgebieden, waarin eutrofe
spoelbagger istoegepast,isdetoekomstige
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Ve^etatieontwikkelin^oprijpendebagger.
waterkwaliteit eenbelangrijk aandachtspunt, omdat dezeveelinvloed heeft opde
natuur diezichzalgaan ontwikkelen.De
waterkwaliteit wordt bepaald door dekwaliteit vaninkomend water (neerslagen inlaat)
enprocessen binnen hetgebied zelf(bodemvorming,nalevering,opnamedoor vegetatie,etc).Doordat dezeprocessen van tevoren
slechts in zeerbeperktematezijn inte
schatten, ishet voorspellen vandetoekomstigewaterkwaliteit niet goed mogelijk.De
meesteaandacht gaat uit naarde nalevering
vanfosfaat vanuit degerijpte bagger.Uitde
literatuur blijkt dat nalevering in depraktijk moeilijk tekwantificeren is.
Laboratoriumproeven hebben vaak
slechts gedeeltelijk een voorspellende
waarde,omdat dejuiste milieuomstandigheden moeilijk zijn na tebootsen.Ineen
literatuurstudie isgetracht meerzicht te
krijgen opdefactoren dienalevering beïnvloeden en welkeparameters debestevoorspellende waardeopleveren.Voorhet bovenstaande waterzijn zuurgraad, temperatuur
en redoxpotentiaal belangrijke factoren. In
dewaterbodem zijn met namedefosfaat- en
ijzerconcentratie endelutumfractie van
belang.Andere factoren zijn kwel/infiltratie,
algen(diedezuurgraad beïnvloeden door
opnamevankooldioxideuit het water)en
bodemopwoelingdoor turbulentie ofvissen.
Opgrond vaneenvergelijking vanverschillendevoorspellende variabelen met meetresultaten isgebleken dat detotaalfosfaat/ijzer ratio eengoedeindicatie kan
gevenvandenalevering,alzijn devoorspellingen doorgaans aan dehogekant.Ookde
ratio totaal-fosfaat/lutumfractie isbruikbaar;hiervoorgeldt datgemeten lutumfractiesbetere voorspellingen opleveren dan
berekende lutumfracties.

Depot 'De Haak' als proefproject
Debeschikbare informatie overde
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kansen voornatuurontwikkeling op bagger
ismet namegebaseerdopgeheeldroogvallende situaties en veelalop verontreinigde
bagger.Meer inzicht inde ontwikkelingen
invochtige tot natte situaties en met
gebiedseigen spoelbagger isgewenst.
Belangrijke vragen hierbij zijn:
• Hoekan het gebied zodanig worden
ingericht dat enerzijds de gerijpte
bagger kan achterblijven enzich anderzijds natuur ontwikkelt dieeen meerwaardeheeft voordeomgeving?
• Wat isdepotentie vaneen voormalig
baggerdepot voordeontwikkeling van
gebiedseigen natuurtypen enwatvoor
eenrolspeelt nalevering van voedingsstoffen uit debagger hierbij?
Doordepot 'DeHaak' om tevormen tot
eenbeheersbaar moeras,ontstaat een ideale
proeflocatie waarin dezeaspecten kunnen
worden onderzocht.

ontwikkelen. Dit isonder meer tebeteiken
door een(min ofmeer natuurlijk) fluctuerend peiltehanteren enbij de inrichting
zoveel mogelijk gradiënren(watetdiepte,
waterkwaliteit, hoogteligging) te laten
ontstaan. In hetstreefbeeld voordegraslanden/depot zijn driedoeltypen teonderscheiden:
• nat grasland
• voedselrijk (riet)moeras
• wilgenstruweel en ruigte
Elkdoeltype isnader uitgewerkt m.b.t.
vegetatieen fauna. Vanuir landschappelijk
encultuurhistorisch oogpunt ishet wenselijk bij detoekomstige inrichting rekening
tehouden met delanggerekte verkavelingsstructuur, hetslotenpatroon endeopenheid,diekenmerkend zijn voorhet gebied.
Indetoekomst moet het moeras enige
mogelijkheden biedenvoor natuurgerichre

Streefbeeld
Opbasisvaneenvooronderzoek is
recent een inrichringsplan voor het depot
opgesteld.Dit plan gaatuit van toepassing
vangerijpte spoelbagger inhet moeras en
spontane begroeiing metgebiedseigenvegetatie.Verwacht wordtdat eropden duur
eenevenwichtstoestand in waterkwaliteit
envegetatiezalontstaan. Het inrichtingsplanvoldoet aanderandvoorwaarden die
door hetgebied zelfendeomgevinggesteld
worden.Achterliggendegedachtevan het
streefbeeld isomdenatuurontwikkeling te
richten opdoeltypen dieinde omgeving
schaarszijn en/ofachteruitgaan. Delocatie
kandaneenwaardevolle aanvulling vormen
opdeindeomgeving reeds aanwezige
belangrijke natuurwaarden. Ditgeldt met
namevoordynamisch rietmoeras.
Gestreefd wordr naar dynamiek en
diversiteit,zodarzicheen verscheidenheid
vanvegetaties enandereorganismen kan

Nalevering en waterkwaliteit
Debagger bevatveelfosfaat en stikstof
Analysesgeven tussen 1 en zgP/kgdroge
stofaan; tervergelijking, de landbouwkundigewaardering voor fosfaatgehaltes in
grasland opveengrond is'hoog'vanafeen
gehaltevan ± 0,35gP/kgdrogestof Uitde
bemonsteringen vanhet stortwater
(september 1999-april 2000)blijkt dat het
chemisch-zuurstofverbruik (CZV) ende
gehalten aan stikstofen fosfaat toenemen.
Dit illustreert het optreden van chemische
enmicrobiologische rijping; organische stof
wordt afgebroken endeproducten komen in
het percolaatterecht.De concentraties
totaal-stikstofen-fosfaat inhet percolaat
zijn duidelijk hoger dan diein het oppervlaktewater indeNieuwkoopsePlassenen
polder 'DeHaak'.Enigematevan nalevering
indetoekomstige situatie isdanookte
verwachten.Deuiteindelijke invloed van

naleveringopdewaterkwaliteit van het
moeras isafhankelijk vandemilieuomstandigheden endewaterbalans.Inverband met
deonzekerheid overdetoekomstige waterkwaliteit isaanbevolen om hetgebied op
polderAchttienhoven telaten afwateren. Bij
eenvoldoende(verbetering vande)waterkwaliteit kanhet gebied eventueel inde
toekomst indewaterhuishouding van
natuurgebied 'DeHaak' worden opgeno-

Inrichtingsschets
Randvoorwaarden aande inrichting
wotden onder meergesteld door de habitateisenvanuit hetstreefbeeld, dewaterhuishoudingen hydrologieende hoogteligging
van aangrenzende beheersgcbouwenen
infrastructuur. Het patroon vanopen water
enland isontleend aan destructuur van
petgaten enlegakkers uit deomgeving en
aanhetoorspronkelijke slotenpatroon.
Afwisseling enreliëfzorgen vooreen groot
aantal verschillende standplaatsen en
gradiënten. Daarnaast zorgen peilfluctuaties,diezullen optreden onder de natuurlijke invloed vanneerslagen verdamping,
voordynamiek inde vegetatieontwikkeling,
met name vanhet riet.
Bijeenspontane ontwikkeling op
drogeredelenzalnaverloop vantijd een
ruig wilgenstruwcel ontstaan, zoalsdit in
het streefbeeld isomschreven. Ervaringen
met het depot 'DeHaak' en baggerdepots
elderswijzen opeensnelleen vrij massale
ontwikkeling van wilgen.Ruig wilgenstruweelis slechtséénvandedoeltypes voor'De
Haak'.Ontwikkeling van rietmoeras zal
alleenplaats kunnen vinden alsdewilgenontwikkeling direcr na inrichting (éénmalig)wordt tegengegaan.Maaien indenazomerenopzetten vanhet waterpeil ishiervooreen adequatebeheersmaatregel.Aangeziendebagger zaden vanveelmoerassoor-
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tenzalbevatten isdeontwikkeling vaneen
gevarieerde moerasvegetatie in principe
mogelijk, alsdeomstandigheden geschikt
zijn. Inhet open water kunnen zich(opden
duur) vegetaties ontwikkelen die kenmerkendzijn vooreenvoedselrijke bodem met
matigvoedselrijk water.

Aanvullend onderzoek
Dekwaliteit van bagger,bodem, uittredend en aan tevoeren water zijn voldoende
bekend.Ookvandespontane vegetatieontwikkeling na rijping bestaat eengoed beeld.
Het meest interessant isde ontwikkeling
van'DeHaak' na herinrichting. Medemet
het oogopeventuele toepassingvan bagger
uit deNieuwkoopse Plasseneldersinde
omgeving,ishetaantebevelendeontwikkelingen in het depot nainrichting als nat
natuurgebied intensief tevolgen overeen
langereperiode (jaren).Een monitoringsprogramma voor waterhuishouding, waterkwaliteit, vegetatieen fauna kan veel informatieopleveren.Dezeinformatie verschaft
inzicht indehaalbaarheid van bepaalde
doeltypen endetijdschaal waarbinnen
ontwikkelingen optreden, indicaties voor
eventueel benodigd beheer,en kan ideeën
genereren voor toepassingen van I
elders inhetgebied.Eendergelijk monitoringsprogrammazouzichmoeten richten
opwaterhuishouding, waterkwaliteit en
ecologievandedepotlocatie.

Gebiedsgericht beleid
Denuttigetoepassingvanbaggerspecie
inmoerasgebied 'DeHaak'heeft deverschillendebeheerders inhetNieuwkoopspiassengebiedaanhetdenkengezet.Beginditjaaris
eenprojectgroep opgericht,diemetsubsidie
vandeStimuleringsregeling Bodemsanering
Zuid-Holland kijkt naardekansenvaneen
gebiedsgerichteaanpakvande(waterbodemproblematiek inhetNieuwkoopsPlassengebied.Indeprojectgroep participerende
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gemeenteNieuwkoop,deVereniging
Natuurmonumenten, waterschapDeOude
Rijnstromen, Hoogheemraadschap vanRijnland,deprovincieZuid-HollandenIngenieursbureau Oranjewoud B.V..Deprojectgroep
heeft ondermeer ideeënontwikkeld om
'natte'spoelbaggerookopandere wijzen
nuttigtoetepassen.Daarbij isonderscheid
gemaaktindetoepassingvanspoelbagger in
natuurvriendelijke oeverbeschermingen, in
afdeklagen voorverontreinigde locatiesenhet
verspuitenvanspoelbaggeroverrietlanden.
Opdit moment ishiervoorgeen werkbaar
juridischkaderaanwezig.Alssprakewasvan
eenwerkzoudendezetoepassingen kunnen
vallenbinnendewerkingvanhetBouwstoffenbesluit. Debovengenoemde vormen
vannatuurontwikkeling worden echter
gezienalsgrondwerk.Bovendiengaatde
baggerspecieonderdeel uitmaken vande
bodem.Normaliter isdandeVrijstellingsregelinggrondverzetvankracht.Dezeregeling
geldtechternietvoordetoepassingvan
'natte'baggerspecie.
Indepraktijk komt het ernu nogop
neer datdebaggerspecieeerst moet worden
ontwaterd in eendepot.Pasalshet materiaalinvoldoende mateisgerijpt, kan hetals
grond worden toegepast ineen natuurontwikkeling.Dit betekent dat eerst vergunningen in het kader vandeWet milieubeheer(Wm)en deWetopde verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo)moeten worden
afgegeven alvorens 'natte'baggerspecie in
depor kanwordenontwaterd. Hiermeeis
een procedurerijd van6a7maanden
gemoeid. Na ontwatering dient te worden
getoetst ofdekwaliteit geschikt isvoorhet
beoogdebodemgebruik en ofdebaggerspecieeenvergelijkbare kwaliteit heeft alsde
ontvangende bodem.Alsdit hetgevaliskan
het ontwaterde slibworden toegepast en
verwerkt. In breder verband wordt momenteelnagedacht overdeontwikkeling van
specifiek gebiedsgericht beleid, waarbij
'natte'baggerspecieviaeen vereenvoudigde
procedure sneller inhetgebied kan worden
toegepast.
Tezamen met deeerdergenoemde alternatieveverwerkingsmogelijkheden zou
daarmeeeenflinke impuls kunnen worden
gegevenaanhet verdereecologische herstel
vanhetNieuwkoops Plassengebied. <T
Met dank aanmevr.N. Woortman,
Vereniging Natuurmonumenten
F.Alta,
Vereniging Natuurmonumenten
ir.B.de Bruijn,
Oranjewoud B.V.
ing. M. Koenraadt,
Oranjewoud B.V.
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