Rotterdambouwteenbadkuipeneenslufterdamomhavenslibkwijtteraken

Nu het Rijk de gemeente Rotterdam niet
langer toestaat om de 10miljoen m 3
verontreinigde baggerspecie diejaarlijks uit
de havens moet worden gebaggerd om
schepen voldoende diepgang te kunnen
garanderen, op de Noordzee te lossen, staat
de grootste haven van de wereld voor grote
problemen. Het ontbreekt namelijk aan
voldoende locatiesophet land. Bergingopde
Maasvlakte biedt mogelijkheden om de
komende tweejaar tijdelijk 18miljoen m 3slib
op te slaan op een terrein van 138hectare,
omringd door 12meter hoge dijken, in de
wandeling de badkuip genaamd.
De aanleg van de 'badkuip' vergt een
investering van circa 20 miljoen gulden.
Op dit terrein op de punt van de Maasvlakte
wastot vorigjaarde 'grondfabriek' gevestigd.
Rotterdam en Rijkswaterstaat spoten vakken
van dit terrein op met klasse 1 baggerspecie
uit het westelijk havengebied. Deze van
oorsprong uit zee afkomstige specie islicht
verontreinigd. Na het indikken werd de
specie verkocht als Euroklei. Deze kleisoort
is voor diverse doeleinden te gebruiken.
Bij het begin van de aanleg van de 'badkuip'
lag er nog een laag van deze Euroklei. Die is
eerst opzij geschoven. Daardoor kwam het
zand vrij waarmee de Maasvlakte is
opgespoten. Dit zand isgebruikt voor de
aanleg van de 12meter hoge dijken.
De dijken en de bodem van de bergingslocatie zijn vervolgens bekleed met een laag
Euroklei. die de dijken voldoende stabiliteit
geeft en bovendien slecht waterdoorlatend is.
Tot 1987,het jaar waarin een grootschaliger
locatie in gebruik moet worden genomen,
hebben Rotterdam en Rijkwaterstaat uit
de havens en vaarwegen rond Rotterdam
18 miljoen m 3 baggerspecie van de klassen 2
en 3 geborgen. Deze hoeveelheid, die in de
badkuip wordt geborgen, wordt door
sleephopperzuigers aangevoerd via de
Mississippihaven. Vandaar wordt het door
een leiding naar de 'badkuip' geperst.
Het baggerspeciebekken wordt door een
tussendam gescheiden in een noordelijk en
een zuidelijk depot. Het zuidelijk depot isnu
in gebruik genomen. Op het moment dat dit
depot vol is.zal in de tweede helft van 1986
ook het noordelijk deel klaar moeten zijn.
Rond het gehele bekken ligt een kwelsloot.
Deze sloot zorgt voor een goede afsluiting
van het gevaarlijke terrein. De baggerspecie
krijgt namelijk niet, zoals bij andere
landlocaties wel gebruikelijk is.de tijd om
te verharden.
Het blijft een papachtige massa.
Zodra de grootschalige locatie in 1987 klaar
is, kan de 'badkuip' leeggezogen worden.
Hiervoor wordt dan een over de wegaan te
voeren demontabele cutterzuiger in het
depot gebracht. Deze zuiger pompt de specie
naar de grootschalige locatie. De baggerspecie en de Euroklei van de bodem en de

dijken verdwijnen dan in de grootschalige
locatie. Vervolgens wordt het zand van de
dijken weer over het terrein geschoven.
Dat komt daardoor weer op de oorspronkelijke hoogte van 5 meter + NAP en kan
wanneer er vraag naar is,gaan dienen als
uitbreiding voor de industrie op de
Maasvlakte.
De definitieve bergingsplaats, de zogenaamde slufterdam met een capaciteit van
150 miljoen m 3 slib isgesitueerd op een aan
de Maasvlakte te bouwen schiereiland met
ruimte voor berging van verontreinigde
baggerspecie voor een periode van 15jaar.
De definitieve grootschalige bergingslocatie
in de vorm van een schiereiland aan de
Maasvlakte of wellicht zelfs een eiland in zee
kost 150tot 230 miljoen gulden. Over die
laatste locatie isnog strijd aan de gang met
milieu-organisaties diebangzijn dat de plaats
die nu isgekozen destroming langshet eiland
Voorne zodanig zalwijzigen dat het eiland
afgekalfd zalworden, terwijl door verstuiving
van zout zand naar het eiland de vegetatie op
Voorne beïnvloed zou kunnen worden.
Een ander probleem waar Rotterdam voor
staat is natuurlijk het kostenvraagstuk,
waarbij van het Rijk veel tot zeer veel wordt
verwacht, terwijl het Rijk van zijn kant vindt
dat de haven toch ook haar revenuen zal
opleveren, zodat Rotterdam ook zelf een zo
groot mogelijk aandeel in de kosten zou
moeten kunnen opbrengen.
Rotterdam op zijn beurt kijkt weer naar de
oorzaak van de giftigheid van het baggerslib.
namelijk de industriële en andere lozers op
de Rijn. Daarover zei de verantwoordelijke
wethouder van Rotterdam, drs.J. Laan, bij
gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de 'badkuip' nog het volgende.
'Rijksoverheid en Rotterdam investeren de
komende jaren honderden miljoenen guldens

om het verontreinigde havenslib te bergen.
Tweederde hiervan komt voor rekening van
de gemeente. Het zal duidelijk zijn, dat wij
ons slechts eenmaal een dergelijke dure
oplossing kunnen veroorloven. Sanering van
de verontreiniging aan de bron is uiteindelijk
de enige werkelijke oplossing. Een oplossing
die in het jaar 2002 bereikt moet zijn, want
slechts tot die tijd biedt de grootschalige
berging (slufter) soulaas.
Een beleidslijn die ondersteund wordt door
de overheden in de regio en door de
rijksoverheid. Rotterdam wil van haar kant
alles doen om het internationaal proces van
besluitvorming niet alleen te versnellen maar
ook meer te richten op waterkwaliteit in
relatie tot slibkwaliteit. Daartoe heeft
Rotterdam onlangs een eigen initiatief
genomen tot overleg met lozers van
verontreinigende stoffen.
Wil een dergelijk overleg goed van de grond
komen, dan moeten we praten op basisvan
keiharde feiten. Dat isde achtergrond van
het 3,2 miljoen gulden kostende onderzoek
dat de gemeente door het Internationaal
Watertribunaal laat instellen naarde
verontreiniging van de Rijn. Bij dit
onderzoek zullen ook dejuridische mogelijkheden worden bekeken.
Ik hoop dat dit onderzoek enhetoverleg met
de industrieën en andere vervuilers langs de
Rijn tot in Zwitserland toe zal leiden tot
saneringsovereenkomsten, zodat in de
toekomst het water in de Rijn en dus het slib
in onze havens weer schoner wordt.
Dan wordt de berging van slib in zee weer
mogelijk zonder milieu-effecten en kostbare
voorzieningen.
De resultaten van het onderzoek dat injuni
start zullen wij inbrengen in het internationale
overleg zoals het EEG-overleg, de Inter-
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voorkeur worden gegeven aan bestrijding
van de verontreiniging aan de bron.
Van Duursen doelt daarmee vooral opde
problemen met luchtverontreiniging
(zwaveldioxide en stikstofoxide).
Bovendien wilVanDuursen dathet Rijk
meer aandacht besteedt aanhetopstellenvan
normen voor de kwaliteit vande onderwaterbodem. Indien dienaar objectieve
wetenschappelijke beoordeling worden
opgesteld zouvolgens hemweleens kunnen
blijken dathet havenslib veel minder
schadelijk isdannuwordt verondersteld enis
de 200miljoen voor de slufterdam
weggegooid geld.
Ir. L. Bouter van Rijkswaterstaat betwistte
dat. Hij zeidatopsommige plaatsen het
voorkomen vanzware metalen opde onderwaterbodem nualtienmaal zohoog isals in
een natuurlijk milieu. Minister Smit-Kroes
heeft aangekondigd dat het Rijk voortgang
wil maken metdevaststelling vande normen
van de onderwaterbodem.

nationale Rijncommissie endeinternationale
commissies diezijn ingesteld nade vaststelling
van deverdragen vanOslo en Parijs'.
Op vragen daarover zeidewethouder, dat
monsternames bijde lozingspunten van
industrieën langs de Rijn inZwitserland en
West-Duitsland dieharde gegevens zullen
moeten opleveren, terwijl ookdejuridische
mogelijkheden om tegen eventuele lozersop
te treden, zullen worden onderzocht.
Toen hemwerd gevraagd ofhijveelhoophad
om metNederlandse onderzoek-cijfersbijde
Duitse rechter eenwilligoorte vinden
repliceerde hijheftig: 'Wezijn noghelemaal
niet bijde rechter; zoverzijn wenoglang
niet'.
Weggegooid geld!
Het geld dat Rijk en Rotterdam willen
besteden aandeaanlegvaneengrootschalige
locatie voor de berging van verontreinigd
havenslib (200miljoen gulden) kan beter
worden gebruikt omhetbedrijfsleven instaat
te stellen betere milieuvoorzieningen te
treffen. Bovendien isniet bewezen dathet
verontreinigde slib uithavens en rivierenin
het Rotterdamse gebied zoschadelijk isdat
ze het biologisch leven opde zeebodem
aantast.
Dit zeide directeur vanShell-Chemie in
Pernis, ir.P.van Duursen, opeen congres
over verontreinigd havenslib. Van Duursen
vindt datminister Smit-Kroeshaarverbodop
storten van licht en matig verontreinigd slib
inzee—op 1 januari 1985-in heroverweging
moet nemen.
Volgens de Shell-topman ishethavenslibin
Rotterdam en omgeving wel degelijk
enigszins verontreinigd, maar moet ineen
afweging vandebesteding vangelden de

Geulhaven
De schoonmaak vandemetzware metalen.
olie en chemicaliën ernstig verontreinigde
Geulhaven in Rotterdam, waaraan het tankschoonmaakbedrijf Booy Clean isgevestigd,
zal grotendeels ten laste komen vanhet Rijk
en de gemeente Rotterdam. Booy Clean
betaalt 1.5miljoen gulden inde schoonmaakkosten van9,2 miljoen. Over de
verdeling vande resterende kosten tussen
Rotterdam enhetRijk wordt nog gesproken.
In totaal wordt uitdeGeulhaven 230.000m 3
verontreinigd slib weggebaggerd. waarvan
100.000 m 3 vanwege denautische noodzaak
voor rekeningvan Rotterdam komtenderest
voor rekening vanhet Rijk. Het verontreinigde slibzalworden geborgen opde
Papegayenbek, waar 1.5miljoen m 3zwaar
verontreinigd havenslib terecht kan.
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Officier vanJustitie te Zwolle,
over: 'De strafrechtelijke
handhaving'.
Minister Winscmiusvan VROM houdt de
slotrede.
Kosten ƒ40,-.
Aanmeldingen bijhet secretariaat
van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, Huis te Landelaan492,
Postbus 5306, 2280 HH Rijswijk,
t e l : 0 7 0 - 9 4 8948,toestel 140.

IAWPRC-conferences 1985
27april -4mei: 4th IAWPRC Specialised
Conference on instrumentation and control
of water and waste water treatment and
transport systems; Houston and Denver.
Contactadres: prof. J. F.Andrews, Dept.of
Environmental Science &Engineering, Rice
University, Houston, TX77252.USA.
14- 15augustus: Acid precipitation: Water
quality control and human health. Contents
include: Uppsala Sweden. Contactadres:
dr. B.Hultman. VAV, Regeringsgatan 86,
S-111 39 Stockholm, Sweden.
28 -30 augustus: Modelling of biological
waste water treatment. Contents include;
Copenhagen Denmark. Contactadres:
prof. M.Henze, Dept. of Environmental
Engineering, Building 115C.Technical
University of Denmark, DK-2800 Lyngby,
Denmark.
17-22 augustus 1986: 13th IAWPRC
Biennal International (inconjunction with
comprehensive equipment exhibition; Riode
Janeiro, Brazil. Contactadres: IAWPRC
Alliance House, 29/30 High Holborn,
London, WVIC6Ba,UK.
19-23 mei 1987: EWPCA-symposium
München incombinatiemetIFAT 'Operation
and management ofwaste water treatment'.
Call for papers volgt ditnajaar. Contactadres:
EWPCA-secretariaat, Markt 71, D-5202
Augustin 1,tel.(02241) 22005-08, telex
8861183 atv d.

Handhaving milieubeleid

IAWPRC Congresboek A'dam

De Centrale Raad voorde Milieuhygiëne organiseert een studiedag
over 'Handhaving Milieubeleid' op
9 mei 1985in Diligentia teDen Haag.
Sprekers zijn:
dr. M.V.C.Aalders (GU) Amsterdam,
over: 'De zwakste schakel inde
reguleringsketen";
mr. H. Menninga, Provincie Groningen,
over: 'Bestuurlijke handhaving vande
milieuwetgeving';
mr. J.W.deJong, Zuiveringsschap
Amstel en Gooiland, over: 'Toezicht
op de naleving vandeWVO(Wetverontreiniging oppervlaktewateren)'en
mevrouw mr.J.C.W. Bogaards,

Van het 12de Congres vande International
Association onWater Pollution Research
and Control (IAWPRC) zijn nogenkele
congresboeken metde tekst vande lezingen
beschikbaar. Belangstellenden kunnen tegen
kostprijs de boeken bestellen bijhet
secretariaat vande Stichting Biennial
International Conference IAWPRC 1984,
Volkerakstraat 25II, 1078XN Amsterdam,
of telefonisch opnummer 020- 139808(ten
name van R. R. Kruize) of020 -59641 66
(ten name vanJ. Weenink). De prijs voorde
totale setvandrie congresboeken bedraagt
incl.verzendkosten binnen Nederland ƒ60,-.
De prijs perdeel bedraagt ƒ25,—.
Deel 1: Actief slib-proces, nitrificatie.

