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"Zetbaggerwerk op de
begroting"
"Verwerkingvanbaggerspecieisen blijfteen
kostbareaangelegenheid.Gemeentenenwaterschappenmoetenba^erwerkzaamhedenende
verwerkingvanba^erslibvastonderdeelvan
hunbegrotingmakenomnietinlaterestadia
te,genhoge kostenvanachterstalligonderhoud
optelopen.Doorre^elmatuj bakerenengoede
voorlichtingwordenburgerszichbewustvanhet
nutendenoodzaakervan.Tevensmoetenze
bekendgemaaktwordenmetde(geringe)
gezondheidsrisico's.Ditvoorkomtactiesen
bezwarenprocedureste,gendeaanlegvanba$,gerdepots",aldusFemkeZuydgeestinhaar
afstudeerscriptie diezijverdedigdeop2ijuni
aandeInhollandAcademy. Omdat de ba,ggerkostennueenzijdigopdeburgersafgewenteld
wordenterwijl/requente^ebruikersvanrivieren
enwaterlopenalsdeberoeps-enpleziervaart
buitenschotblijven,pleitZuydgeestvoorinvoeringvaneenvaarwegenbelasting.
Baggerspecieisgoedenveiligteverwerken.Erzijn betrouwbare methoden ontwikkeldomverontreinigde baggerspecie schoon
temaken.Metdemate vande vervuiling
nemen echterookdekosten toe.Wezullen
moeten inzien datbaggeren structureel
beslagopdefinanciële middelen legt,aldus
Zuydgeest.
Indejaren tachtigwerdduidelijk dat
baggerspecievaakverontreinigd is.Het kon
daarom niet langerzomaar opdekantverwerktworden,wat totdan toe gebruikelijk
was.Demeesteenvoudige manier omvande
ontgraven baggerspecie aftekomen, ishet te
storten indepots.Maaromdat decapaciteit
vandedepotsniet voldoendeleekvooralle
jkomende baggerspecie,ismengaanzoekennaar andereverwerkingsmethoden, naar
demethodediehetgoedkoopst is(zonder
datgelijk totstorten wordt overgegaan)en
welkemethodedaarbij goed(enhet liefst op
kortetermijn] uitvoerbaaris.
Zuydgeest heeft eenaantal verwerkingsmethoden onderzocht. Met veelvande
methoden zijn goederesultaten geboekt,
maar demeestekostenenergie,tijd en/ of
ruimte.Eenmethode isde zandscheiding,
waarbij hetzand uit debaggerspecie wordt
gehaald om tekunnen hergebruiken.Ookis
debaggerspecieophet landgebracht om te
latenontwateren, waarna hetalsgrond kan
worden toegepast:landfarming en rijping.
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Beidezijn eenvoudigeenrelatiefgoedkope
methoden ombaggerspecie teverwerken en
toepasbaar opklasseot/m 2baggerspecie.De
resultaten vanlandfarming enrijping zijn
goed,maar degrotenadelen vandemethodenzijn datzeveeltijd enveelruimtekosten.Buitendat moetener (transport)kosten
wordengemaakt omdeontgraven baggerspecienaar hetdelocatievan landfarming of
rijping te krijgen.
Anderemethoden zijn dekoudeen thermischeimmobilisatie,waarbij afvalstoffen
inkristallijnen ofeenorganische matrix
worden ingekapseld. De verontreinigingen
worden vastgelegd envan het immobilisaat
worden nieuweproducten alskunstgrind en
kunstbasalt gemaakt,diealssecundaire
bouwstofkunnen worden hergebruikt. Koudeimmobilisatie isvooraltoetepassenop
sterkverontreinigde baggerspecie.De
methodegeeft goederesultaten, maar het
procesiskostbaar:debaggerspecie moet
worden voorbewerktenermoeteen bindmiddelaanworden toegevoegd.Verdermoeten transportkosten wordengemaakt omde
baggerspecie naardeimmobilisatie-installatietebrengen.
Thermische immobilisatie iseengoede
methodevoorverwerkingvansterk verontreinigde baggerspecie.Vooralvoorhet vastleggen vanverontreinigingen met zware
metalen isditeengoedemethode,maarde
energiekosten zijn hoog(warmte).Ook bij
thermische immobilisatie moeten transportkosten wordengemaakt omde baggerspecievandeplaatsvanontgraving naarde
immobilisatie-installatie.
Actiefbeheervanwaterbodems istoete
passenoplichtverontreinigde (klasseot/m
2) baggerspecie,omdat hetbeleid nog niet
toestaat ookbaggerspecie meteengrotere
matevanverontreiniging opdekant toete
passen.Momenteel ismen bezigdit beleid
aantepassen:baggerspeciedieschoneris
dandeontvangendegrond,mag indetoekomt hoogstwaarschijnlijk welopdekant
verwerkt worden.
Hetvoordeelvanactiefbeheervande
waterbodems isdatdebaggerspecie gelijk
wordt toegepast endetransportkosten vervallen.Hetgrootste nadeel isdat omwonenden ervanovertuigd moeten worden dat het
actiefbodembeheer eengoedeverwerkingsmethode isvoorbaggerspecie.Erzalwatdat
betreft duidelijk gecommuniceerd moeten
worden.
Hetstorten vanbaggerspecie istoete
passenopallebaggerspecie.Het wordt nu
vooral toegepast bij sterk verontreinigde
baggerspecie.Voordelichter verontreinigde

baggerspecie wordt meestal een alternatieve
verwerkingsmethode gezocht, maardatis
nogtevaakzondersucces.
Hetstorten vanbagger indepots brengt
delaagstemaatschappelijke kosten metzich
meeen isdemeesteenvoudige manier om
vandevrijkomende baggerspecie afte
komen.Maardepots kosten ruimteendatis
inhet kleineNederland een belangrijk
nadeelvandeverwerkingopdezelocaties.
Hetgrotevoordeelvanstorten vanbaggerspecie lijkt datje inéénkeervan hetprobleem afbent.Eenbaggerspeciedepot vereist
echtet eeuwigdurende monitoring:er moet
altijd, ooknadat hetdepot isgesloten, wordengecontroleerd ofgeen verontreinigingen
weglekken.Daarbij komtdatdeaanlegvan
eendepotprocedureel nieteenvoudigis.
Metdegeldende wet-enregelgevingkan het
tienjaar in beslagnemen vooreen depot
gebruikt kanwordenenermoeten voorzieningen wordengetroffen omhet lekkenvan
verontreinigingen uit hetdepotnaarde
omgevingtegen tegaan.Tenslottezijn erde
kostenvanhet transport vandeontgraven
baggerspecie naarhet depot.
Het beleid vormt ookeen struikelblok
bij deverwerkingvanbaggerspecie:bagger
wordt deenekeeralsafvalstof endeandere
keeralsnattegrond gezien.Hierover bestaat
geeneenduidigheid.Wettenspreken elkaar
somstegen.Opdit puntgloortenig licht
aandehorizon:opditmoment worden
grond enbaggeranders beoordeeld.Inhet
nieuwebeleidzullengrond enbaggerop
dezelfde manier beoordeeld worden.Bagger
wordt dangezien alsnatte grond.
Verderheeft baggereen imagoprobleem:
mensen worden nietgraag geconfronteerd
met baggerenzijn vaaktegenplannen om
eendepot inhun omgevingopte richten.
Mendenktdateenbaggerdepot overlast
meebrengt indevorm vanstankenongedierte.

Conclusies
Geconcludeerd kanwordendatzolang
stortendegoedkoopste methodeblijft, wedit
zullen blijven doen.Deanderemethoden zullenvakerworden toegepastalsdat financieel
enpraktisch rendabel is.Innovatievetechniekenbieden misschieneengoedeuitkomst:de
baggerspeciewordt(direct)nuttig toegepast
doorerbijvoorbeeld terpenvantemaken,
waaropineenlaterstadium huizen kunnen
wordengebouwdenrecreatiekanplaatsvinden.Omdezeinnovatievetechnieken tekunnentoepassen isdemedewerkingvanomwonendennodig.Erzalmet hendanook
moeten wordengecommuniceerd enzijzullenindeplannen betrokken moeten worden.

Overdeinnovatieve verwerkingsmethodenkunnen opdit moment noggeen bindendeuitspraken wordengedaan.Daartoe
zijn onvoldoende onderzoeksresultaten
bekend.Detechnieken lijkengoedealternatieven voorhetstorten vanbaggerspecie in
depots,maar deproeven metdebaggerspeciematras(ziefoto)endeRijkswegSawa(zie
kader)zijn nogin uitvoering.Deproefmet
deterpen vanbaggermoetzelfsnogbeginnen.
Deproef'Rijksweg Sawa'vindtplaatsineen
waterdicht bassinlangsderondwegvan
Amstetdam.Rijkswaterstaat endecombinatieTauw/ReefInfra Sortendaarlichtverontreinigdebaggerspecieindebermen
latenditopnatuurlijke wijze reinigen.
Zonlichtenafstromend regenwater breken
verontreinigingen zoalsPAKenminerale
oliënafenzorgenvooruitspoelingvan
zwaremetalen.Hetvervuildewaterwordt
afgevoerd naareenmaaiselfilter.Dit filter
legtdemetalenvast,waarnahetgezuiverde
waterindebodemofhet oppervlaktwater
loopt.

Aanbevelingen
• Voerplanmatig baggeren in:stel baggerplannen openhoudjehieraan.Dooreen
vastecyclusvoorbaggeren teintroduceren,isvan tevoren bekend datdeze
werkzaamheden zullen worden uitgevoerdenishetminder moeilijkergeld
voorvrij temaken:de baggerinspanning
behoort totdevastkosten vande
gemeenteofhet hoogheemraadschap.
Opdezemanier zullenergeen achterstanden ontstaan in het baggerwerk en
zalhetbaggerwerkookniet onnodig
veelduurder worden;
•

Het imagovanbaggermoet wordenverbeterd door bijvoorbeeld het vertrouwen
datburgers hebben inRijkswaterstaat te
verbeteren.Dit kandoor voorlichting,
maar vooralookdoorelkgevalapart te
blijven bekijken enlocatiestelkens apart
tebeoordelen.Hetishierbij ookbelangrijkeenduidelijk verband teleggen tussendeverontreinigingen indewaterbodemendedaadwerkelijk daaraan
gerelateerde milieuschadeengezondheidsrisico's.Wanneer met belanghebbendenenomwonenden wordtgecom-

municeerd enzeineenvroegstadium
bij plannen worden betrokken enzeop
dehoogtewordengesteldvantisico'sen
voordelen,kanverzet tegen baggerverwerkingsmethoden worden teruggedrongen;
• Descheepvaart heeft veelvoordeel bij
hetbaggeren vanrivieren,maar betaalt
hiernietdirectaanmee.Hoewel iedere
autobezitterviadewegenbelastingook
bijdraagt aanhetonderhouden vande
vaarwegen,isdatvoordeberoeps-en
pleziervaart nauwelijks hetgeval.Het
invoeren vanbijvoorbeeld een belasting
voorhetbezitvaneenvaartuig(netals
bijdewegenbelasting),kanertoe bijdragendatmeergeldenbeschikbaar komen
voorhetonderhouden vandevaarwegen.Dankunnen deachterstanden inde
baggerwerkzaamheden weggewerkt
wordenenhoevenergeen nieuwe
achterstanden meer teontstaan, f
Femke Zuydgeest
(SynceraWater)
Voormeerinformatie:(015)7512536
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