ACHTERGROND

Waterbodem blijft
intactbijnieuwe vorm
van zandwinning
Boskalisheefteennieuwetechniekontwikkeld,
waarbijschoonzandondereen(onbruikbare]
bovenliggendelaagwordtweggezogenende
bestaande(waterjbodemonberoerdomlaag
zakt.Eenpraktijkproe/inhetKetelmeerlijkt
aantetonendatdetechniekgoedinzetbaaris
voordeverdiepingofaanlegvanvaargeulen.De
techniekisooktoepasbaarvoordiverseandere
bodemklussenindewaterbouw.
EengrootdeelvandebaggerinNederlandbetreft nautischespecie.Metandere
woorden:omdeschepentelaten varen,
moetenvaarwegenuitgebaggerd worden.
Meestaliseenvervuildeofonbruikbare
waterbodem aanwezigdietegenhoge kosten
verwijderd enverwerkt ofgestort moetworden."Probeerdewaterbodem ongeroerd te
verlagendoorbruikbaar zandtewinnen",
luiddedeopdracht.Eentechniek werd
bedacht waarmeezandonderhet maaiveld
ofeenwaterbodem weggezogen kanworden
endebodemgecontroleerd kanzakken.
Randvoorwaardebij hetontwikkelen van
dezeinnovatie wasdatdezepraktisch uitvoerbaar enconcurrerend moestzijn met
traditionelebaggertechnieken. Gelijktijdig
met hetontwikkelen vandetechniekiseen
casestudieuitgevoerd naardeeconomische
haalbaarheid.Hierbij iseen kottetermijnscenario(meteenbeperkteinzet)eneenlangetermijnscenario metgrootschalige inzet
doorgerekend.Deeconomische waardedie
hetgewonnenzandheeft, isindeberekeningen meegenomen.Toenbleekdat onderzuigenzoweltechnisch alsfinancieel haalbaar
was,heeft hetmanagement vanBoskalis
beslotendeinnovatieindepraktijk tegaan
testen.

Prototype testen onderzuigcn
Hetsysteemmet denaamBeaudredgeis
in 2002voorheteetstindepraktijk getestop
deoevervanzandwinput Engelenmeer te
Vlijmen (NB).Meteen prototype-installatie
zijn daareenviertalbodemveilagingsproevenuitgevoerd.Vervolgens isongeveereen
jaargeledeneenbodemverlagingsproefuit;evoerdbijHerfterwetering. Hierbij is,in
pdrachtvanWaterschapGrootSalland,een
;ebiedmeteenoppervlakvancircatweehecrebewerkt,waarbij debodemeenhalve
meter verlaagd is.Daarnaishetgebied in
gebruikgenomen voor natuurontwikkeling
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DeBeaudredgetechniekberustophet'aanprikken'enwegzuigenvandiepergelegenzandlagen,waarbijdebovenlaagomlaagzaktendestructuurengelaagdheidintactblijft. Omdiepere
zandlagentebereiken,wordtmeteenverdringendeboormethodeeenbuismeteendiameter
vaneenhalvemeterdoordebovenstegrondlaaggeboord.Meteenroterendehydrojetwordt
hetzandlosgespotenenopgezogen.Alshetzandverwijderd is,zaktdewaterbodemalsgevolg
vandezwaartekrachtgeleidelijkopdezandlaagterugzonderdatstructuurveranderingenvermengingvanmateriaalplaatsvindt.Hetboren,onderzuigenenophalenvandeboorbuis duurt
totaalcirca35minuten,waarvan20minutenvoorhetonderzuigenvanhetzand.Deproductie
bedraagtgemiddeld150kubiekemeterzandperuurbijeenwater-zandverhoudingvan1:3.Tijdenshetonderzuigenwordenregelmatigmetingenuitgevoerd,zoalssonderingenenakoestischedieptemetingen.

enwaterretentie.Hetzanddatvrijkwam bij
hetondetzuigen (citca5.000kubiekemeter),
iselderstoegepast.Voordeelvanhet ondetzuigenisdatdebovenlaagzicheenvoudig
kanhetstellenenhet'bodemblijft bodem'principegehandhaafd blijft.

DeBeaudredgeinbedrijf.

Baggerproef Ketelmeer
Omnategaanofdetechniekvanonderzuigenookvooraanlegvanvaarwegen
inzetbaar is,heeft RijkswatetstaatIJsselmeergebiedeenpilotptoject opgezetvoorde
verdiepingvandevaargeulinhet Ketelmeer.

Eenvakvan60x160meter werdhiervoor
beschikbaargesteld.GeologischisdeIJsseldeltaeeninteressantgebied.DeIJsselwasin
hetPleistoceennogeensnelstromende rivier
diegrofzandaanvoerdedatbezonkin het
Ketelmeer.InhetlatereHoloceenisderivier
gaanmeanderenennamde stroomsnelheid
af met alsgevolgdeaanvoervanminder en
fijner zandenlaterkleimet veenvorming.
Inborenvandebuisenlosspuitenvonhetzond

Deonbruikbare bovenlaagvankleienveen
iscircadriemeter dik.Hetzandwordtop
eendieptevanzo'nzesmeter onderde
bovenzijde vandewaterbodem weggezogen
(circatienmeter benedenNAP).Ditisongeveeropdescheidingtussengrofenfijnzand.
Hetzanddatvrijkomt heeft eenD50van
191-335|Jm.Ditzandisvolgensdeeisenin
destandaard RAW2000geschiktalsdraineerzand (gedeeltelijk),zandbedzand en
ophoogzand.

Monitoring
Omdeproeftegoedtekunnen evaluereniseenuitgebreid monitoringsprogrammaopgesteld.Gekekenwordtnaardirecteen
indirecteeffecten opdebodemopbouw en
-kwaliteit,dewaterkwaliteit (temperatuur,
z.outgehalte,gehaltezwevendestof),deecologievandewaterbodem éndegrondwaterstanden-kwaliteit indedirecteomgeving.

Roterenvandehydrojetenopzuigenvonherzand.

Uitdevoorlopigeresultatenblijkt datde
proefvolgensplanningverloopt.Eénvande
voorlopigeconclusiesisdathet onderzuigen
eenverwaarloosbarevertroebeling veroorzaaktendatdegrondwaterstand inde
omliggendepolders nietbeïnvloed wordt.
Daarnaast vermengtdeaanwezigewaterbodemzichnietmethetgewonnen zand.

Toepassingsmogelijkbeden

Nohetverwijderenvonhetzond,zaktdewaterbodem.

Totophedenisde onderzuigtechniek
ingezetvoorprofielverruiming inhet kader
van'Ruimtevoorderivier'(bodem blijft
bodem)envoordeverdiepingvaneenvaargeul.Indetoekomstkunnen ook projecten
uitgevoerdwordenvoorhetverbeteren van
dewaterkwaliteit.Hierbij wordtzandonder
degeè'utrofieerde(voedselrijke) waterbodem
opgezogenendefijnefractie gebruiktals
afdekking vandiezelfde waterbodem.Dit
kandoordeoverflow gecontroleerd telaten
bezinken ofmeteengeavanceerdesproeimethode.Ookinhetbuitenland lijken goede
kansen tebestaanvoordezetechniek.In
gebiedenwaarbijvoorbeeld zeegrasofanderekwetsbarebodemvegetatievootkomt,kan
gebaggerd wordenzonderdatditnoemenswaardigeschadeaandefloraenfauna veroorzaakt.MetdeBeaudtedgewordeneen
aantalnieuwewaterbouwklussen mogelijk
dievroegertechnischeneconomisch onmogelijkwaren,f"

ACTUALITEIT

Samenwerking
RivierenlandenOMVS
vastgelegd
WaterschapRivierenland heeftop februarijl
eensamenwerkingsovereenkomstondertekend
metdeOMVS,debeheerorganisatievande
rivierdeSenegalRivierenlandgaat haaradviserenoverdeverwijdering vandewoekerende
rietsoort ThyphaopdeoeversvandeSenegal.
Deovervloedigebegroeiingdaarzorgtvoor
levensbedreigendesituaties.
Vorigjaar vroegdeOMVSaan Rivierenlandomhaarkennisintezetten bij hetprobleemvandewoekerendeTypha.Nabezoekenoverenweerisdesamenwerking nu
vastgelegd ineenintentieverklaring.Op
kortetermijn zullendeplanten langsde
rivierdeSenegalwordenverwijderd. Voorde
langeretermijn wordteenbeheer-en onderhoudsplan opgesteld.DerolvanRivierenland islouter adviserend.DeOMVSvoert
zelfde werkzaamheden uit.
Grotedelenvandeoeversvanderivierde
Senegal,diedoorSenegal,MalienMauritanië
stroomt,zijnoverwoekerddoorderietsoort.
Deplantendringenviadekanalenentoevoerslotendeirrigatiegebieden binnen,waardoorproblemenontstaanbijdewatertoevoer.
Bewonerskunnennietmeerbijderivier
komendiezijgebruiken alsbronvandrinkwaterenwaarinzezichwassen.Opdeoevers
ishetnietmeermogelijkomgroenten teverbouwen.Daarnaastvoelenwormpjeszich
goedthuisbijdeslakjes dietussendewortels
vanhetrietleven.Dezewormpjes kruipenvia
dehuiddebloedbaanvanmenseninen
beschadigenvervolgensallerleiorganen, f
DijkgraafKokvanRivierenland(linksaandetafel)en
deheerMerzoug,HauteCommissairevandeOMVS,
ondertekenendeintentieverklaring.

ing.P.VanderLinde (Boskalis)
mevr.dr.B. Janssen-Stelder
(Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied)
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