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De noodzaak
van een nieuw depot
In het Benedenrivierengebied,
de Rijn-Maasmonding, worden de
komende jaren miljoenen kubieke
meters vervuild slib verwijderd.
Voor de opslag hiervan zal een
nieuw baggerspeciedepot worden
gebouwd in het Hollandsch Diep.
De grote rivieren die in Nederland in de zee
uitmonden, voeren niet alleen water met zich
mee, maar ook miljoenen zand- en kleideeltjes.
Een deel van dit materiaal slaat, voor het de
zee heeft bereikt, neer. Dat betekent dat waterwegen en havens regelmatig gebaggerd moeten
worden om voldoende diepte te houden voor
de scheepvaart. Dit gebeurt al eeuwen zo.
In de loop van de vorige eeuw raakte het
rivierslib echter meer en meer verontreinigd
met allerlei giftige stoffen. In de monding
van de Rijn en de Maas groeide een dikke
laag vervuild slib. De verontreiniging in het
rivierslib is afkomstig van de industrie en
steden in Nederland, Belgie, Zwitserland,
Frankrijk en Duitsland. Tot in de jaren
zeventig loosden bedrijven en huishoudens
nog vrij veel afvalstoffen in de grote rivieren.
In het slib zitten schadelijke stoffen als PCB's,
zware metalen en PAK's. Het vervuilde slib
heeft nadelige effecten op het bodemleven,
zoals op mosselen en krabben. Soorten sterven
uit door de in het slib aanwezige giftige stoffen
en vissen en vogels kunnen vergiftigd raken
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door de bodemdieren die ze eten. Ook voor de
mens zijn er uiteindelijk risico's. Door het eten
van vette vis kunnen de schadelijke stoffen bij
de mens terechtkomen.
Dat het probleem in het Benedenrivierengebied
zo groot is, komt voor een belangrijk deel
door de werking van de Haringvlietsluizen.
Door de bouw van de Haringvlietsluizen aan
het begin van de jaren zeventig kwam er een
einde aan de natuurlijke eb- en vloedbeweging.
De stroming werd minder, waardoor er meer
slib bezonk. Dat gebeurde dus net in de tijd dat
het door de rivieren meegevoerde slib nog zeer
verontreinigd was. Inmiddels is de huidige
slibtoevoer in de rivieren, onder andere door
strengere wet- en regelgeving, al veel schoner.
Nu saneren
Dertig jaar later ligt er op de bodem van
rivieren in het Benedenrivierengebied nog een
enorme erfenis - miljoenen kubieke meters
vervuild slib - uit het verleden. Het ministerie
van Verkeer en Waterstaat heeft daarom
plannen gemaakt om deze waterbodems
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Veilige opslag
De keuze voor het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep is een keuze voor een
veilige en gecontroleerde manier van
opslag. Er is geen gevaar op verspreiding
van de verontreiniging. In de eerste plaats
door de constructie van het depot. De dijk
rond het depot is voldoende stevig om
storm of zware golfslag te weerstaan.
Een waterkolom in het depot en een
isolerende kleilaag op de vlakke bodem
van de put zorgen ervoor dat zich geen
verontreiniging kan verspreiden via
grondwaterstromingen. In de tweede
plaats door de grondige reiniging van
overtollig water. Soms zal het nodig zijn
het waterpeil in het depot, dat in verband

met de stabiliteit van het depot en het
voorkomen van verspreiding van verontreiniging door grondwaterstromingen op
hetzelfde peil gehouden wordt als het peil
in het Hollandsch Diep, wat te laten
zakken. Voordat het water in het
Hollandsch Diep terechtkomt gaat het
eerst door een retourwaterinstallatie
om ervoor te zorgen dat er vrijwel geen
slibdeeltjes meer in zitten. Om elk risico
uit te sluiten worden retourwater,
grondwater en de dijk tijdens de aanleg
en de exploitatiefase van het depot voortdurend gemonitord. Mocht er ondanks alle
voorzorgmaatregelen toch iets misgaan,
dan kan Rijkswaterstaat direct ingrijpen.

te saneren. Het gaat hier om een enorme
operatie; in totaal wordt ruim 3000 hectare
waterbodem aangepakt.
Op plekken waar weinig stroming is en waar
de rivier ondieper mag worden (omdat hier
geen scheepvaart is), wordt het verontreinigde
slib met relatief schoon materiaal afgedekt.
Op de plaatsen waar de rivier op diepte
moet blijven of een eventuele afdeklaag
door de stroming weer net zo hard weg zou
spoelen, wordt het meest vervuilde slib van de
rivierbodem verwijderd. Het gaat daarbij om
grote hoeveelheden. Alleen al in de Biesbosch,
het Hollandsch Diep en het Haringvliet is
sprake van ruim tien miljoen kubieke meter
die moet worden verwijderd. Dat is een laag
van een meter hoog, verspreid over 2.000
voetbalvelden. Ook komt er de komende
jaren slib vrij bij het baggeren om vaargeulen
op diepte te houden en in het kader van
natuurontwikkeling en rivierverruiming. Dit
gebaggerde slib wordt baggerspecie genoemd.
De vraag is wat er met al die verontreinigde
baggerspecie moet gebeuren. Er wordt

plaatselijk - in Zeeland en Limburg geexperimenteerd met de verwerking van
baggerspecie. Zo wordt onderzocht of de
verontreiniging met behulp van bacterien kan
worden afgebroken. Ook wordt bekeken hoe
uit het slib bouwstoffen gewonnen kunnen
worden voor onder meer de wegenbouw.
Maar dit zijn nog tijdrovende en kostbare
activiteiten.
Voorlopig is er dus behoefte aan nieuwe
opslagcapaciteit voor vervuilde baggerspecie.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft daarom samen met de provincies
Zuid-Holland en Noord-Brabant besloten
tot de aanleg van een nieuw depot in het
oostelijk gedeelte van het Hollandsch Diep,
dicht bij locaties waar veel slib vrijkomt. In
het Baggerspeciedepot Hollandsch Diep zal
ernstig vervuild slib worden opgeslagen. Het
nieuwe depot krijgt een capaciteit van circa
tien miljoen kubieke meter. Daarnaast is de
Put Cromstrijen, een oude zandwinlocatie,
geschikt gemaakt om nog eens tien miljoen
kubieke meter baggerspecie op te slaan.
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Een bezoek aan het depot
Hoe zal het Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
er straks precies uitzien? Een korte 'rondleiding'.
Simpel gezegd is het baggerspeciedepot een
grote ovale put in het Hollandsch Diep. De
put is 1,2 kilometer lang, op waterniveau 500
meter breed en op het diepste punt ongeveer
45 meter diep. Langs de omtrek van het depot
loopt een dijk. Deze komt net boven het water

uit (een kruinhoogte van 2,75 meter boven
NAP). Het depot wordt niet een soort
droge kuil in het Hollandsch Diep, maar
zal vol water staan. O m de stabiliteit van het
depot te garanderen en om verspreiding van
verontreinigingen (door grondwaterstroming)
tegen te gaan, wordt het water in de put op
hetzelfde niveau gehouden als de rest van het
water in het Hollandsch Diep. Onder water
ligt straks een groeiende hoeveelheid slib.
Zandscheidingsbekkens
Ten westen van het baggerpeciedepot ligt
een voorzieningenterrein. Daarop bevinden
zich dienstgebouwen, diverse aan- en
afvoerleidingen, drie lospunten voor
baggerschepen, zes zandscheidingsbekkens
en een installatie om retourwater te reinigen.
Baggerschepen leggen straks aan bij een
van de lospunten aan de zuidkant van het
voorzieningenterrein. Met behulp van water
wordt de baggerspecie uit de schepen via

specietransportleidingen door de zandscheidingsbekkens gespoten. Door het
gebruik van leidingen is er geen risico dat er
verontreinigde specie in het oppervlaktewater
terechtkomt. In de zandscheidingsbekkens
blijven de zanddeeltjes achter, omdat zand
zwaarder is dan slib en bezinkt. Het zwaar
vervuilde slib dat met het water door de
bekkens stroomt, wordt in het depot geloosd.
Het zand dat in de bekkens achterblijft is
vaak voldoende schoon zodat het als bouwmateriaal kan worden gebruikt, bijvoorbeeld
voor wegen of voor het afdekken van
vervuilde waterbodems. Bij baggerspecie met
een laag zandgehalte wordt de zandscheiding
overgeslagen en wordt de specie direct in het
depot gestort.
Het eerste slib zal in 2008 in het depot
worden opgeslagen. Vervolgens duurt het
ongeveer nog achttien jaar voordat het
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep vol is.
Als dat uiteindelijk het geval is, wordt het

depot afgedekt met een laag grond en krijgt
de natuur de ruimte om zich te ontwikkelen.
Duurzaam bouwen, inpassen en
hergebruiken
Om het baggerspeciedepot goed in de
omgeving in te passen krijgt het depot al bij
de bouw een natuurvriendelijke oever. Aan de
noordkant van de dijk komt er tussen de
steenbekleding een groene strook waar vogels,
kleine zoogdieren en planten de ruimte
krijgen om te leven en te groeien.
Bij de aanleg van het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep wordt niet alleen geprobeerd
de natuur zo min mogelijk te verstoren, ook
wordt gekeken hoe de natuur ter plaatse kan
worden uitgebreid en verbeterd. Ten oosten
van het depot ligt Sassenplaat, een natuurgebied met zandplaten, slikken (aangeslibde
grond) en wilgenbos, temidden van water.
Grond die vrijkomt bij de aanleg van het
baggerspeciedepot wordt gebruikt om de

droge gedeeltes van Sassenplaat uit te breiden
met een volwaardig natuurgebied van ongeveer twaalf hectare met het karakter van
ondiep water. Want juist daar gedijen flora en
fauna het best.
In het kader van duurzaam bouwen worden
ook de dijk rond het baggerspeciedepot en het
voorzieningenterrein gebouwd met grond die
vrijkomt bij het graven van de put. In totaal
levert het baggerspeciedepot negen miljoen
kubieke meter grond op. Ruim twee miljoen
kubieke meter daarvan wordt gebruikt om
elders in het Hollandsch Diep de vervuilde
waterbodem af te dekken. Alleen de bovenste
laag grond die vrijkomt bij het graven van
het depot is te sterk verontreinigd om als
bouwmateriaal voor de aanleg van de dijk
en het voorzieningenterrein te gebruiken.
Dit gedeelte - ongeveer 1,5 miljoen kubieke
meter - wordt gestort in de Put Cromstrijen.
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Hef materieel dat wordt ingezet
voor de uitvoering van waterbouwkundige werken wordt in
de bedrijhtak zelf ontwikkeld,
meestal in samenwerking
met gespecialiseerde scheepswerven. Op verschillende
pagina's in deze brochure vindt
u de vi/f meest gebruikte typen
baggerschepen. Bron: VBKO.
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Sleephopperzuiger (trailer)

Doorgaans zeegaand baggerschip met open laadruim (de hopper), dat met een of twee zuigbuizen
al varend specie opzuigt en daarom geschikt is voor onderhoud van havens etc., waar een geankerd
baggerwerktuig veel hinder zou veroorzaken. Dankzij 'actieve' sleepkoppen (met onder andere
waterstralen) kunnen moderne sleepkoppen (het deel dat over de bodem sleept) ook stevige grond
losmaken. Het afgelopen decennium zijn hopperzuigers snel groter geworden: jumbotrailers met
hoppers van 20.000m' of meer, die tot meer dan 100m diepte kunnen baggeren. Deze worden veel
gebruikt voor landwinning in zee en strandsuppletie. De hopperlading kan aan wal worden geperst
via een (drijvende) pijpleiding of via bodemdeuren worden geloosd.
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Baggeren is hard nodig
Miljoenen kubieke meters vervuild slib komen in het
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep terecht. Het is een deel
n een constante stroom baggerspecie die uit rivieren wordt
gehaald. Waar komt dat aanbod toch vandaan? Vier redenen
waarom er voortdurend gebaggerd moet worden.

De eerste rede is dat de waterbodems
gesaneerd moeten worden. De hoeveelheid
verontreinigd slib die de vorige eeuw door de
rivieren is aangevoerd is gigantisch. Alleen al
in het Benedenrivierengebied ligt 125 miljoen
kubieke meter vervuild slib. Gelukkig kan een
groot deel daarvan prima blijven liggen waar
het nu ligt. Door aangescherpte milieuregels
zijn de rivieren al veel schoner geworden. Dat
geldt ook voor het slib dat nu op de bodem
van Rijn-Maasmonding achterblijft. Het vuile
slib is daardoor op veel plaatsen inmiddels
afgedekt met schoner slib.
Maar niet overal gebeurt dit vanzelf.
Ongeveer een kwart van het verontreinigde
slib, 30 miljoen kubieke meter, moet
waarschijnlijk nog worden verwijderd om te

Snijkopzuiger of cutterzuiger

voorkomen dat de vervuiling in de voedselketen belandt. Het westelijk deel van het
Hollandsch Diep is zo'n plek waar op
natuurlijke wijze onvoldoende snel een
afdeklaag ontstaat. Daarom wordt de bodem
daar actief afgedekt met schoner materiaal.
Hetzelfde geldt voor gedeelten van het
Haringvliet. Op veel plaatsen is vanwege de
sterke stroming of de ondiepe ligging onder
water afdekken echter geen optie. Op deze
plaatsen moet het vervuilde slib worden weggehaald. De komende jaren zal slib verwijderd
worden uit de Sliedrechtse en Dordtse
Biesbosch. Daarna komen ook de Merweden,
de Amer, de Bergsche Maas, de Brabantste
Biesbosch en de niet af te dekken delen van
Hollandsch Diep en Haringvliet aan de beurt.

Met de sleephopperzuiger het tegenwoordig meest gebruikte type baggerwerktuig, vooral geschikt
voor nieuw werk, zoals het graven van havens en kanalen. Voor de zuigbuis draait de snijkop
(cutter), die harde grond losmaakt om vervolgens door de zuigbuis te worden verwijderd.
Dit
stationaire type werktuig wordt meestal op spuds (in de bodem gestoken palen) verankerd en
baggert steeds segmenten voor zich; om de slag te maken verhaalt het op ankers ter weerszijden
van de kop. De specie wordt via een pijpleiding naar de wal geperst. Cutterzuigers zijn er van heel
klein en demontabel tot (op dit moment) de grootste van 140m lang, een geinstalleerd
vermogen
van 22.795kW en een baggerdiepte tot 35m.
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Ruimte voor de rivier
De strijd tegen het water kent in Nederland
een lange traditie. Een traditie van landaanwinning en vooral van de bouw van
waterwerken ter bescherming tegen de zee.
In de jaren negentig werd Nederland
opgeschrikt door een bedreiging vanaf de
andere kant: de rivieren. Die gebeurtenissen
leidden tot een nieuwe kijk op de strijd tegen
het water. Duidelijk werd dat het bouwen van
alsmaar hogere dijken niet het antwoord was.
Zeker niet in het licht van de wereldwijde
klimaatverandering die meer neerslag met
zich meebrengt. De rivieren in ons land zullen
daardoor steeds meer water naar zee moeten
afvoeren. O m al dit water te verwerken
moeten de rivieren meer ruimte krijgen. Dat
is het uitgangspunt van het landelijke project
Ruimte voor de rivier. De komende jaren
worden verschillende maatregelen genomen
om rivieren minder kwetsbaar te maken voor
overstromingen: te denken valt aan het
uitdiepen van uiterwaarden, het (landinwaarts) verleggen van dijken, het inrichten
van overloopgebieden en het uitbaggeren van
rivierbodems. Bij deze laatste maatregel komt
een flinke hoeveelheid verontreinigde baggerspecie vrij. Een deel daarvan wordt opgeslagen
in het Baggerspeciedepot Hollandsch Diep.
Daarmee levert het depot ook een bijdrage
aan de veiligheid van Nederland.

Scheepvaart
In Europa verloopt de grootste goederenstroom via het water. Het goed bevaarbaar
houden van scheepvaartroutes is daarom van
groot economisch belang. O m te voldoen aan
de Europese normen moet in het Hollandsch
Diep steeds een vaardiepte van 4,95 meter

(max. toelaatbaar

risico)

Berging
(wet

miiieubeheer)

Interventiewaarde

indien urgentie
vastgesteld, nader
onderzoek nodig

Niet toepasbaar
Storten van
baggerspecie onder
gecontroleerde

Risico is vaak niet
Klasse 3

Toetsingswaarde

omstandigheden

acceptabel, restricties

Afwijkende begrenzing

bij verwijderen

Categorie 2
(onder strenge
Verspreiden van
Klasse 2

baggerspecie onder

Grenswaarde

voorwaarden
Risico acceptabel

toepasbaar)

Streefwaarde

Afwijkende begrenzing

Verspreiden van
baggerspecie
toegestaan

Klasse 0

Schone grond

Verwaarloosbaar risico

(vrij toepasbaar)

worden gegarandeerd. In de Oude Maas en
Dordtsche Kil is dat vanwege zeeschepen zelfs
ruim negen meter. Dat betekent voortdurend
baggeren. Het onderhoud is alleen mogelijk
als er voldoende opslagcapaciteit is voor het
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dat de Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer steeds een vurig pleitbezorger
is geweest van de bouw van een baggerspeciedepot. Want iedere decimeter die een
rivier ondieper wordt, maakt dat een schip
met minder lading moet varen. Dat leidt

al snel tot een miljoenenverlies voor de
scheepvaart en schadeclaims tegen de
beheerders van de waterwegen.
Natuurontwikkeling
Ook bij de ontwikkeling van de natuur,
bijvoorbeeld in de Biesbosch, komt veel
vervuild slib vrij. In de Sliedrechtse Biesbosch
zijn de afgelopen jaren in enkele polders
krekenstelsels, flauwe oevers en moerassige
lage delen aangelegd. Een volgende stap in
de natuurontwikkeling is het koppelen van
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de nieuwe kreken aan de Beneden Merwede
en aan bestaande kreken, zodat het getij in
het gebied kan terugkeren. Voordat dit kan
gebeuren, is het echter nodig de vervuilde
kreken te saneren. Het vervuilde slib dat

Verschillende soorten
baggerspecie
Verontreinigde baggerspecie is er in
verschillende soorten. Niet alle slib is even
ernstig vervuild. Voor baggerspecie zijn
verschillende wettelijke kaders. Elk met hun
specifieke indelingen en normen. De mate
van vervuiling wordt aangegeven in vier
klassen. Dit zijn:
•
•

klasse 1: gering verontreinigd slib
klasse 2: verontreinigd slib
klasse 3: ernstig verontreinigd slib
klasse 4: zeer ernstig verontreinigd slib

Klasse 0 wil overigens zeggen dat het
slib schoon is en vrijwel geen gebruiksbeperkingen kent. Gering verontreinigd
materiaal (klasse 1) levert geen gevaar
op voor de omgeving en kan op zijn plaats
blijven liggen, worden verspreid en gebruikt
tenzij de geringe verontreiniging aantoonbaar schadelijke effecten veroorzaakt.
Bij de sanering van de Rijn-Maasmonding
komt slib vrij in drie verschillende
categorieen: 2,3 en 4.
Klasse 2 is licht verontreinigd, maar de
risico's daarvan zijn vaak niet aantoonbaar.
Sanering is daarom meestal niet nodig en de
baggerspecie kan (onder voorwaarden)
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bij deze, maar ook bij andere, natuurontwikkeling vrijkomt moet worden
verwerkt of opgeslagen. Voor een deel zal
dat ook gebeuren in het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep.

worden verspreid en toegepast.
Klasse 3 is matig verontreinigd. Sanering is
soms nodig, de baggerspecie kan vaak niet
worden gebruikt en moet daarom worden
geborgen.
Klasse 4 is ernstig verontreinigd. Sanering
is vaak urgent, daarom is nader onderzoek
nodig. Het slib kan vrijwel niet worden
gebruikt en moet onder gecontroleerde
omstandigheden worden geborgen.
Verontreinigd slib in de klasse 2 en 3 kan
worden gestort in de Put Cromstrijen. Dat
geldt ook voor een deel van de klasse 4-slib.
Het zwaarst verontreinigde materiaal
(klasse 4) wordt gestort in de Slufter op de
Maasvlakte en in het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep.
Wat er gebeurt met slib in de klasse 3 hangt
ook af van het zandgehalte. Slib waarin
weinig zand zit, wordt in de Put
Cromstrijen gestort. Slib met een hoog
zandgehalte, dat wil zeggen meer dan zestig
procent, wordt naar het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep verscheept. Dat gebeurt
vanwege de daar aanwezige zandscheidingsbekkens. In die bekkens wordt het opnieuw
bruikbare zand uit het slib gehaald. Het
restant - het vervuilde slib - wordt in het
depot gestort.

Zware metalen
In vervuild slib zitten zware metalen,
organische verbindingen ofwel PAK's,
organochloor-verbindingen, PCB's en olie.
Zware metalen komen van nature voor.
Meestal worden met deze term de volgende
metalen bedoeld: cadmium, chroom, koper,
kwik, lood, nikkel en zink. Over het
algemeen wordt ook het halfmetaal arseen
tot deze groep gerekend. PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij
onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele
brandstoffen, tabak en levensmiddelen.
Voorbeelden van PAK's zijn de stoffen
anthraceen, benzeen, chryseen, fenantreen
enfluorantheen.Bij organochloorverbindingen moet men denken aan
stoffen als aldrin, dieldrin, DDT en
andere pesticiden. In welke categorie een
hoeveelheid slib thuishoort, hangt af van de
mate van vervuiling. Zo valt bijvoorbeeld
slib met 0,8 milligram cadmium per kilo in
klasse 1. Zit er 2,00 milligram cadmium in
dan is het klasse 2. Bij gehaltes van 7,50
milligram en 12,00 milligram cadmium per
kilo wordt de slib ingedeeld in respectievelijk klasse 3 en 4. Bij de beoordeling wordt
ook gekeken hoeveel stoffen bepaalde
normen overschrijden.
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P11
Voorbereiding Uitvoering BHD

Aanleg BHD

Openstelling BHD

Versterking natuur
op Sassenplaat
Direct naast het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep ligt Sassenplaat,
een gebied met een rijke varieteit aan
flora en fauna. Rijkswaterstaat grijpt
de bouw van het depot aan om het
unieke gebied te versterken.

V'

Sassenplaat is een oase van rust in het Hollandsch Diep.
Het 39 hectare grote gebied bestaat uit water (diep en
ondiep), zandplaten, slikken (aangeslibde grond) en
wilgenbos. Sassenplaat is door een dam afgescheiden van
de directe omgeving. Vanwege de rust en het gevarieerde
landschap is Sassenplaat zeer in trek bij verschillende
vogelsoorten. Het stukje ongerepte natuur dient voor hen
als foerageer-, rust-, slaap- en broedgebied. Op Sassenplaat
komen soorten voor als aalscholvers, tureluurs, kuifeenden, smienten, lepelaars, kolganzen en grutto's. Ook
wordt het gebied bewoond door de Noordse woelmuis.
Dit zeldzame diertje, dat ook wel zeemol wordt genoemd,
staat op de rode lijst van beschermde en zeldzame soorten.
Sassenplaat is door zijn rust en vegetatie daarnaast een
visrijk gebied. In deze gevarieerde en natte wereld gedijen
ook planten goed. Sassenplaat herbergt veel soorten,
waaronder de zeldzame oeverstekelnoot, bruin cypergras,
witte waterkers en vlooienkruid.
Minimum
De aanleg van het Baggerspeciedepot Hollandsch Diep zal
de rust op Sassenplaat enigszins verstoren.
Graafwerkzaamheden en meer scheepvaart zijn uiteraard
niet geheel geluidloos. Rijkswaterstaat zal er alles aan doen
om de overlast tot een minimum te beperken. Daarover
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zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer en Stichting
Natuur en Vogelwacht in Dordrecht.
Tegelijk neemt Rijkswaterstaat maatregelen om het gebied
nog interessanter te maken voor de natuur. Sassenplaat
bestaat nu uit drie compartimenten. De dam - ooit
aangebracht om het gebied te beschermen tegen afkalving
voor golfslag - loopt niet alleen om, maar ook door het
gebied. Rijkswaterstaat haalt de afscheiding tussen de
compartimenten weg. Zo ontstaat straks een aaneengesloten gebied waar zich meer geleidelijke overgangen
tussen nat en droog zullen ontwikkelen. Tegelijk zal
Rijkswaterstaat grond die vrijkomt bij het aanleggen van
het baggerspeciedepot, gebruiken om het gebied aan de

zuidkant minder diep te maken. Dat leidt tot een
omgeving waarin een groter aantal dier- en plantsoorten
zal gedijen. Aan de noordkant van Sassenplaat worden
een aantal openingen in de dam gemaakt waardoor er
voldoende vers water kan in- en uitstromen.
Rijkswaterstaat hoopt op die manier algengroei en
botulisme tegen te gaan.
Deze ingrepen zullen de natuur op Sassenplaat ten goede
komen. Een extra impuls wordt verwacht als de
Haringvlietsluizen op een kier worden gezet (januari
2008). In het Hollandsch Diep ontstaat dan weer een
natuurlijke overgang van zout naar zoet water.

Rijkswaterstaat werkt in de verbetering van Sassenplaat
nauw samen met Staatsbosbeheer, de beheerder van
het gebied. Ook wordt regelmatig overlegd met de
Stichting Natuur en Vogelwacht in Dordrecht. Tijdens
de werkzaamheden wordt veel zorg besteed aan de
Noordse woelmuizen die op Sassenplaat leven. De beestjes
die wonen in het gedeelte waar gewerkt wordt, worden
gevangen en elders uitgezet.
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Omgeving praatte mee
Over het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep wordt al jaren
gepraat. Voor de besluitvorming
werd uitgebreid de tijd genomen
om alle betrokkenen de kans te
geven hun mening te geven.
De aanleg van het baggerspeciedepot neemt
circa twee jaar in beslag. Dat is een relatief
korte periode vergeleken met de tijd die er
nodig was voordat het besluit tot de aanleg
er lag. Begin jaren negentig spraken de
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant
en Rijkswaterstaat Zuid-Holland af om samen
een baggerspeciedepot in het Hollandsch
Diep te bouwen, ter hoogte van Willemstad.
Dit plan strandde echter in 1996 bij de Raad
van State. Nadat belanghebbenden beroep
hadden aangetekend, vernietigde de afdeling
Bestuursrechtspraak de vergunningen die al
voor het project waren afgegeven, omdat men
vond dat niet alle belangen goed in de besluitvorming waren meegewogen.
Open planproces
Rijkswaterstaat en de provincies moesten hun
huiswerk opnieuw doen. In tweede instantie
kozen ze voor een open-planproces bij de
zoektocht naar een geschikte plek voor een
baggerspeciedepot. Dat betekent dat burgers,
bedrijven, gemeenten en andere belanghebbenden niet alleen bij de verplichte
inspraak rond de Milieu Effect Rapportage
(MER) hun stem konden laten horen, maar
tijdens het hele traject. Sterker nog, de
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omgeving werd vanaf het voorjaar van 1997
actief bij de planvorming betrokken. Tijdens
de rit zijn er informatie- en discussiebijeenkomsten, werkconferenties en workshops
belegd. Een belangrijk element van het openplanproces was dat burgers goed op de hoogte
werden gehouden van de ontwikkelingen.
Dat is gebeurd met een nieuwsbrief Specieaa/
die sinds 1997 een aantal keer per jaar
huis-aan-huis is verspreid in alle gemeenten
rond het Hollandsch Diep. Ook opende
het ministerie van Verkeer en Waterstaat een
speciale internetsite waarop belangstellenden
officiele documenten, verslagen van
bijeenkomsten en reacties op vragen en
opmerkingen konden lezen.
Resultaat inspraak
Uit alle inspraak- en besluitvormingsrondes
kwam de plek ter hoogte van Moerdijk
uiteindelijk als meest gewenst uit de bus voor
de bouw van het depot. De locatie voldoet
volgens alle betrokkenen het best aan de
gestelde eisen. Het Hollandsch Diep biedt
voldoende ruimte voor een veilige inpassing
van een depot. Deze waterweg is zo breed
- ruim 800 meter - dat de baggeropslagplaats
geen nadelige gevolgen heeft voor de
scheepvaart en de waterafvoer en ook niet
tot opstuwing van de waterspiegel zal leiden.
Met de ligging ter hoogte van het industrieterrein Moerdijk is een locatie gekozen waar
verstoring van natuur of recreatie te verwaarlozen is. Tenslotte komt het depot op de plek
in de Rijn-Maasmonding waar relatief de
meeste baggerspecie vandaan komt. Het slib
hoeft daardoor maar over een korte afstand
te worden aangevoerd. Dat scheelt in de
kosten en is het minst belastend voor het
milieu.

Verwerkin
van bagg
Storten is voorlopig het veiligste
en meest economische antwoord
op het aanbod van vervuild slib.
Ondertussen stimuleert de overheid
onderzoek naar grootschalige
verwerking van baggerspecie tot
bouwstoffen.
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Het is lastig om voldoende opslagruimte te
vinden voor alle baggerspecie die vrijkomt
bij de schoonmaak van rivieren. Tegelijk is
jaarlijks een enorme hoeveelheid bouwstoffen
nodig voor allerlei bouwprojecten. Het zou
mooi zijn als een deel daarvan uit baggerspecie zou kunnen worden gewonnen.
Dat is het idee achter de Proef Grootschalige
Verwerking Baggerspecie. Het initiatief voor
de proef is genomen door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, dat de kosten, 30
miljoen euro, volledig betaalt. Bedrijven
konden zich inschrijven voor deelname
aan de proef. Inmiddels zijn twee partijen
uitgekozen om de proef uit te voeren.
Er bestaan verschillende verwerkingstechnieken. Thermische technieken, waarbij
baggerspecie wordt omgesmolten tot bijvoorbeeld basaltblokken en tot grondstoffen voor
asfalt en beton, vragen veel energie en zijn
daardoor duur. Uit de goedkopere koude
technieken (veelal het bijmengen van cement)
ontstaan klei en cementdelen in een
korrelvormige structuur. Dit materiaal is te
gebruiken voor het ophogen van dijken en het
funderen van wegen. Een andere - eenvoudige
- verwerkingstechniek is de baggerspecie te
laten rijpen (drogen) en een proces van
natuurlijke afbraak door bacterien tot stand te
laten komen. Dit levert klei op. Deze aanpak
kost veel ruimte en tijd, maar wordt in
bepaalde situaties wel toegepast.

Een van de partijen die aan de proef
deelneemt gaat baggerspecie verwerken
die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden in de Maas tussen Roermond en
's-Hertogenbosch. In de periode 2004 tot en
met 2008 wordt deze baggerspecie met behulp
van zandscheiding en koude technieken verwerkt op de verwerkingslocaties Buggenum
en Stein. De andere partij die deelneemt aan
de proef gaat de baggerspecie die in 2007 en
2008 bij onderhoudswerkzaamheden vrijkomt
uit het kanaal Gent-Terneuzen in het Gentse
havengebied (Belgie) verwerken tot bouwstof.
Hierbij wordt vooral gebruikgemaakt van de
verwerkingstechnieken rijpen, zandscheiding
en mechanische ontwatering.
De proef moet uitwijzen welke omstandigheden het beste zijn voor de grootschalige
verwerking van baggerspecie en wat de
mogelijkheden zijn om er bouwstoffen van
te maken. Ook moet duidelijk worden hoe
groot de markt is voor de producten die de
verwerking oplevert.

Put Cromstrijen
Tegelijk met het besluit tot aanleg van
het Baggerspeciedepot

Hollandsch

Diep viel het besluit om meer slib te
storten in de Put Cromstrijen. Wat
gebeurt er precies op die plek?

Drie kilometer ten westen van de locatie van het
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep ligt de Put
Cromstrijen (zie tekening p7). Ook hier zal tien miljoen
kubieke meter vervuild slib worden gestort. De Put
Cromstrijen is in 2000 door het ministerie van Verkeer
en Waterstaat aangekocht. De put is ontstaan door
zandwinning en werd beheerd door een particulier bedrijf.
Ten tijde van de aankoop had de Put Cromstrijen een

Bakkenzuiger
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Mechanische baggerwerktuigen,
zoals
emmermolens en grijpers, storten de specie
in drijvende bakken. Als de afstand niet te
groot is, is de meest efficiente wijze van
verder transporteren per
pijpleiding.
De bakkenzuiger voegt water toe aan de
specie, tot een goed opzuigbaar mengsel
is verkregen en pompt dit door de leiding.

capaciteit van twaalf miljoen kubieke meter. Sinds de
aankoop is er twee miljoen kubieke meter vervuild slib in
de put gestort. De komende jaren is er dus nog plaats voor
tien miljoen kubieke meter vervuilde baggerspecie.
Het storten van vervuild slib in de Put Cromstrijen
gebeurt door middel van splijtbakken en onderlossers.
Beide soorten schepen kunnen onder de waterlijn slib
storten. Het slib komt daardoor niet aan de oppervlakte

Emmerbaggermolen
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Een klassiek 'stationair' (d.w.z. geankerd
werkend) type werktuig, dat wordt
ingedeeld naar de emmerinhoud, van
200 tot 1.000 liter. De emmers zijn in
een rondgaande ketting geschakeld.
Tegenwoordig wordt dit type materieel
met name gebruikt in het kader van
milieu baggerwerken.

en op deze manier kan verontreiniging zich niet
verspreiden Bij de splijtbak kan het ruim in twee delen
openklappen, bij de onderlosser schuift de bodem van
het schip open om de lading te lossen.
O m het risico van verspreiding van vuile slibdeeltjes tot
een minimum te beperken zijn er in de periode 2002/2003
ten noordwesten en zuidoosten van de Put Cromstrijen
twee grote drempels op de bodem van het Hollandsch

W i n - of profielzuiger

Diep gemaakt. Dit zijn een soort dammen van klei met
een lengte van circa 500 meter. Door de drempels is de
stroming rond de put met zestig procent afgenomen.
De verwachting is dat de Put Cromstrijen in het jaar
2014 vol zal zijn. De put wordt dan gesloten en voorzien
van een natuurlijke afdeklaag. Vervolgens zal dit gebied
een natuurfunctie krijgen.

Een stationair werkend
hydraulisch
baggerwerktuig, dat wil zeggen het
schept niet maar steekt een zuigbuis in
wordt vaak in eigen laadruim
('hopper')
gestort. Doorgaans gebruikt voor
zandwinning.
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