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Stand van zaken waterbodem projecten 2004
Watersysteemdelen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland met hoeveelheden verontreinigd slib

gesaneerd
vermoedelijk niet verontreinigd
verontreinigd
verontreinigd + urgentie tot saneren
naam watersysteemdeel
hoeveelheid verontreinigd slib in
miljoen kubieke meter

Waarom?
Inleiding
Rijkswaterstaat Zuid-Holland beheert een deel van de rijkswateren in Necflirland.
van die rijkswateren
ederland. D^WaTerbodems
De waterbc
vormen een belangrijk, maar 'onzichtbaar' onderdeel van het watersysteem (= het geheel van water + waterbodem +
waterplanten + waterdieren). Onder waterbodems wordt niet alleen de bodem onder water verstaan maar alle bodems tussen
de dijken die 1 keer per jaar of vaker onder water staan. Dus ook buitendijkse oevers (gorzen, grienden en uiterwaarden).
De waterbodem verandert constant. In het rivierwater zijn veel fijne zwevende deeltjes aanwezig. Ze bestaan vooral uit
kleideeltjes die de rivier bovenstrooms heeft opgenomen en verder uit dode en levende micro-organismen. Wanneer het
water rustiger gaat stromen, benedenstrooms in de delta, onder andere in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland,
bezinken de zwevende deeltjes en komen neer als sediment. Dit sediment is de standplaats, rustplaats en voedselbron voor
vele plantensoorten en diersoorten zoals schelpdieren, wormen, kreeftachtigen en insecten. Deze vormen op hun beurt weer
voedsel voor hogere organismen zoals vissen en vogels. Als beheerder moet Rijkswaterstaat Zuid-Holland ervoor zorgen
dat deze waterbodem goed functioneert. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bodem op voldoende diepte moet liggen voor de
doorgang van scheepvaart en nie^o^erontreinigd mag zijn dat planten, dieren en mensen risico's lopen.

Historie
Vanaf begin 1900 nam de vervuiling van het water in de rivieren toe. In de jaren '60 en '70 werd een piek bereikt.
De verontreinigingen werden veroorzaakt door lozingen van fabrieken, landbouw en huishoudelijk afvalwater in het
rivierwater. Veel verontreinigende stoffen hechten zich zeer makkelijk aan de fijne, zwevende deeltjes in het water.
Wanneer deze deeltjes benedenstrooms bezinken vervuilen ze zo de waterbodem.
Sinds de jaren '70 zijn met nieuwe wetgeving (Wet verontreiniging oppervlaktewater) lozingen aangepakt en inmiddels voor
een groot deel gesaneerd. Wat echter resteert is de vervuilde waterbodem als erfenis uit het verleden.
De wet Bodembescherming, die in 1990 tot stand is gekomen, regelt de wetgeving rond het omgaan met vervuilde (water)bodems. Sinds 1997 is Rijkswaterstaat voor deze wet bevoegd gezag over de waterbodems in de rivieren. In het beheergebied
van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, het benedenrivierengebied, ligt circa 125 miljoen kubieke meter (ernstig) verontreinigd slib.

Risico's

^^^m

^^^^^

Als een waterbodem verontreinigd is met chemicalien kunnen deze worden opgenomen door bodemorganismen en zo
verder verspreid worden in de voedselketen. Zo kunnen de verontreinigingen ook bij de mens terechtkomen. Wanneer er een
vermoeden bestaat van verontreiniging wordt de waterbodem van de rivier onderzocht.Bij de beoordeling van de kwaliteit van
waterbodems in het kader van de Wet Bodembescherming zijn de volgende risicopaden van belang:
•
•

risico voor de mens;
risico voor de natuur;
risico van verspreiding van vervuild sediment via het oppervlaktewater;

•

risico van verspreiding van de verontreiniging via het grondwater.

Indien een of meer van deze paden in een rivier een risico vormt dan wordt dit gezien als een ernstige verontreiniging.
De rivier wordt dan opgenomen in het Saneringsprogramma Rijkswateren. Elk jaar wordt landelijk bekeken welke
saneringprojecten in de komende 5 jaar financiering uit het saneringsprogramma krijgen.

Hoe?
Saneringsvisies
Om te komen tot een aanvaardbare en kostenefficiente manier van saneren is in 2000 een Saneringsvisie voor het
benedenrivierengebied opgesteld. De visie staat een aanpak van de vervuilde waterbodems voor per gebied met dezelfde
kenmerken (diepte, morfologie, functie etc.). Verder wordt gesteld dat op kosteneffectieve wijze en door het creeren van
win-win situaties gesaneerd zal worden. Voor de Hollandsche Ussel (1999), Lek (2000), de Dordtse Biesbosch (2002) en het
Haringvliet en Hollandsch Diep West (2003) zijn gebiedsvisies uitgewerkt.

Saneringsmethoden
De volgende saneringsmethoden kunnen in het benedenrivierengebied gebruikt worden:
•

Natuurlijke afdekking (a)
De rivieren zelf, en met name de Rijn, voeren nu veel schoner sediment aan. Op locaties waar slib bezinkt, vindt dus op
natuurlijke wijze afdekking plaats.

•

Actieve afdekking (b)
Afdekking kan ook actief geschieden door zelf een schone toplaag aan te brengen. Deze methode wordt bij droge
bodemsanering al veel toegepast (leeflaagprincipe). In het benedenrivierengebied is op twee locaties goede ervaring
opgedaan met deze methode. Actief afdekken kan een saneringsalternatief zijn voor locaties waar in het verleden door
de rivier een dik pakket verontreinigd sediment is afgezet en waar weinig of geen sedimentatie meer plaatsvindt. Deze
locaties worden dus niet of niet snel genoeg afgedekt door schoner sediment. Voorwaarde kan zijn dat eerst een gedeelte
van de aanwezige verontreiniging wordt weggehaald, vanwege het risico dat de opgebrachte laag vanzelf weer wegspoelt
of dat door directe afdekking het water te ondiep wordt.

« » Ruimte maken voor natuurlijke afdekking (c)
Een variant op 'actieve afdekking' is de werkzaamheden te beperken tot het wegbaggeren van de verontreinigde toplaag.
Vervolgens wordt aan de natuur ruimte gegeven voor afdekking van de achtergebleven verontreiniging. Het 'actief
afdekken' blijft dus achterwege. Deze methode heeft vooral perspectief in gebieden waar een snel herstel optreedt
van deze kunstmatige morfologische verstoring en dus door de rivier op korte termijn een voldoende dikke en schone
sedimentlaag wordt afgezet.
«

Verwijderen van de verontreiniging (d)
De vervuilde waterbodem wordt volledig weggebaggerd en gestort in een daarvoor bestemd depot (al dan niet in
combinatie met zandwinning uit de specie). Dit is momenteel de meest toegepaste methode en blijkt in de praktijk zeer
effectief voor de aanpak van 'hot spots' (de lokaal extra verontreinigde locaties) en locaties waar in het verleden slechts
een relatief dunne laag diffuus verontreinigd sediment is afgezet.

Waar naar toe met verwijderd slib?
De verontreinigde specie die vrijkomt bij verwijdering moet op een daarvoor geschikte locatie worden geborgen. In het
benedenrivierengebied zijn een aantal locaties hiervoor in gebruik:
- De Slufter; een depot op de Maasvlakte dat mede-eigendom is van het Havenbedrijf Rotterdam NV;
- De Put van Cromstrijen; een onderwaterdepot in het Hollandsch Diep;
- De Derde Merwedehaven; een depot voor droog gevaarlijk afval langs de Beneden Merwede.
De ruimte in al deze depots is beperkt, daarom wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar de verwerkings- en
hergebruiksmogelijkheden van baggerspecie en wordt de bouw van een nieuw depot in het Hollandsch Diep voorbereid.

Het Hoe? beproefd
Op een aantal locaties is met eerder genoemde saneringsmethoden ervaring opgedaan. Kennis vanuit deze
projecten en aanbevelingen uit monitoring worden gebruikt bij de nieuwe projecten.

Proef Spijkerboor en Nieuwe M e r w e d e

m\^^M

In 1996 is in een kribvak in de Nieuwe Merwede (Rijnsediment) en in het Spijkerboor in de Brabantse Biesbosch (Maassediment) een proef uitgevoerd met de saneringsmethoden natuurlijke afdekking en ruimte maken voor natuurlijke afdekking.
Uit de proef kwam naar voren dat het nuttig effect van de sanering negatief werd bemvloed door een te slechte kwaliteit
van het nieuw aangevoerde slib. Saneringsprioriteit dient dan ook afhankelijk te worden gesteld van de mate van
herverontreiniging door nieuw sediment.
Voor een aantal stoffen is het Maassediment vuiler dan het Rijnsediment. Voor het Maassediment wordt wel een verbetering
verwacht. Daarom worden eerst gebieden gesaneerd die gevoed worden door Rijnsediment (zoals de Sliedrechtsche en
Dordtse Biesbosch) en daarna pas Maassediment-gebieden (zoals de Brabantse Biesbosch).

Monitoring Hollandsche Ussel
In 2000 en 2001 is op twee locaties een verontreinigde oever langs de Hollandsche Ussel gesaneerd. Op de ene locatie,
Groenendijk (gemeente Nieuwerkerk aan den Ussel), is een vervuilde oever actief afgedekt met een schone laag zand van een
halve meter. Op de andere locatie Moordrecht-Oost (gemeente Moordrecht) is de verontreiniging verwijderd.
Beide locaties zijn heringericht als zoetwatergetijdengebied.
Om het effect van de sanering te controleren zijn de locaties 5 jaren gemonitord en vergeleken met een niet gesaneerde
locatie, het Balkengat. De ontwikkeling van de vegetatie, visstand, macrofauna, hoogteligging en bodemkwaliteit wordt
hierbij gevolgd.
Ook is er op een andere locatie gekeken naar het zelfreinigend vermogen van de vervuiling in de waterbodem.
De voornaamste conclusies uit de onderzoeken tot nu toe zijn:
•
•

door de saneringen zijn dichtheden en aantal soorten bodemleven toegenomen en is de ecologische kwaliteit verbeterd;
risico's voor de natuur zijn verdwenen op enkele locaties na. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met niet te
voorkomen 'mors' bij uitvoering van saneringen;

•

bij afdekking kan het beste van gebiedseigen materiaal gebruik worden gemaakt voor een optimale vegetatieontwikkeling na de sanering; slibrijk materiaal zorgt ervoor dat verontreinigingen minder beschikbaar zijn voor dieren
dan zandig materiaal;

•
•

de variatie aan verschillende verontreinigende stoffen maakt het onmogelijk om stimulering van afbraak in de bodem zelf
te bewerkstelligen;
op hoger gelegen met riet begroeide oevers is de beschikbaarheid van verontreinigingen die een ecoiogisch risico
veroorzaken klein en is sanering niet noodzakelijk. Bovendien heeft de rietvegetatie voor bepaalde stoffen een (beperkt)
reinigend vermogen;

•

op de slikken daarentegen is er wel een ecoiogisch risico en blijft sanering noodzakelijk.

Afdekproef Haringvliet
Om de effecten te beproeven van een afdekking van een dieper gelegen waterbodem is in 2002 een afdekproef op het
Haringvliet uitgevoerd. Een gebied van 15 hectare op een diepte van 6 tot 7 m beneden de waterspiegel is afgedekt met
een halve meter schoon zand/klei. Hierbij zijn een aantal methoden van aanbrengen beproefd, waaronder het aanbrengen
van het materiaal met behulp van een grijperkraan en het aanbrengen met behulp van een doseervaartuig dat door middel
van schuiven in de bodem van het schip het materiaal kon lossen. Ter plaatse is o.a. vertroebeling van het water gemeten,
ook is vooraf en direct na het aanbrengen van de schone laag de ecologische situatie van de bodem gemonitord. In 2005
zal dit laatste opnieuw gebeuren om te kijken in hoeverre de kwaliteit van het waterbodemleven is verbeterd. De proef was
succesvol. Momenteel wordt grootschalige afdekking op het Hollandsch Diep voorbereid.

Saneringsprojecten van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
In het verleden heeft Rijkswaterstaat Zuid-Holland de Geulhaven, Chemiehaven en de vaargeul van de
Hollandsche Ussel gesaneerd. Hieronder staan recent uitgevoerde en geplande saneringsprojecten genoemd.

Recent uitgevoerd
Baai van Krimpen en Loswal III (Hollandsche Ussel)
In januari 2004 gingen ijzeren grijpers het slib op de Hollandsche Ussel te lijf. Afhankelijk van de hoogteligging van de
waterbodem en de afstand tot de hoogwaterkering is op verschillende manieren gesaneerd:
•

volledig verwijderen van de vervuilde waterbodem;

•

toplaag van de vervuilde waterbodem verwijderen en de rest afdekken met schone grond;

•

afdekken van de vervuilde grond.

In totaal is er 37.000 m vervuilde waterbodem afgevoerd
3

naar het baggerspeciedepot de Slufter. Ca. 60.000 m is
3

geisoleerd middels afdekking. Eind juni is het project gereed
gekomen en was de Hollandsche Ussel weer een stukje
schoner.

Planstudies saneringen
Rietbaan
De westelijke riviertak van de Noord, tussen
Hendrik-ldo-Ambacht en de Sophiapolder, de Rietbaan,
is ernstig verontreinigd met ca. 300.000 m klasse 3/4
3

specie. Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving op het
gebied van woningbouw en natuurontwikkeling bieden
de mogelijkheid tot een integrale aanpak van de sanering.
In 2005 zal in een nader onderzoek de waterbodem
verder worden onderzocht en worden verschillende
oplossingsrichtingen uitgewerkt.

Lek
O p de Lek spelen verschillende belangen een rol die samen
met het saneren van de waterbodem kunnen leiden tot
win-win situaties. De komende 3 jaren wordt er een studie
uitgevoerd naar oevergebieden met de meeste potentie.
Twee gorzen zijn in de planvorming al naar voren getrokken:
gors Drinkwaterinlaat en gors Veerweg.
O p deze gorzen wordt momenteel waterbodemonderzoek
uitgevoerd.

Dortse Biesbosch
De kreken van de Dordtse Biesbosch, gelegen in het Nationaal Park de Biesbosch, zijn door de tijd heen ernstig verontreinigd.
De verontreiniging is ernstig en de sanering is urgent omdat er sprake is van risico's voor mens en natuur. Ook kan
verspreiding naar het oppervlakte- en grondwater plaatsvinden. Het saneringsproject wordt in twee fases gedeeld. In Fase 1
worden de grote kreken gesaneerd en in fase 2 de kleine kreken. In totaal gaat het om een oppervlakte van 250 hectare dat
gesaneerd wordt.
De verontreiniging heeft een volume van 2 miljoen m .
3

permanent onder water
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Binnenkort in uitvoering
Eind 2004 start de sanering van Gors Landhoeve langs de Lek. Hierdoor worden de risico's van de vervuiling voor de natuur
weggenomen. Maar het project betekent ook een verrijking van de natuur. De geul die wordt gegraven met zijn drassige
oevers, zijgeulen en begroeiing van biezen en riet is een ideaal gebied voor allerlei vissen en vogels, zoals de Grote Karekiet,
Rietzanger en Roerdomp. Daarnaast levert de geul beperkt extra ruimte voor de rivier.
Het terrein wordt gemiddeld driekwart meter afgegraven. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een depot. O m
kosten te besparen maar verspreiding van verontreinigde grond wel te voorkomen, worden diepere verontreinigingen afgedekt
met een schone laag. Zo worden de juiste omstandigheden geschapen, waardoor de oorspronkelijke flora en fauna op
natuurlijke wijze op het gors kan terugkeren.

Begin 2005 start de sanering van de kreken en een deel van een begroeide oever in de Sliedrechtse Biesbosch.
Deze sanering is belangrijk, omdat het de bedoeling is dat de kreken worden aangesloten op de voormalige landbouwpolders
die zijn ingericht als natuurgebied. Ook ontstaat hierdoor meer ruimte voor de rivier. Als saneringsmethoden zullen
verwijderen en gedeeltelijke afdekking worden gehanteerd. Het verwijderde slib zal worden afgevoerd via de Nieuwe
Merwede naar het depot 'de Put Cromstrijen' in het Hollandsch Diep.

In 2005 worden drie oeverlocaties ter hoogte van Gouda aan de Hollandsche Ussel gesaneerd. Samen zijn de locaties ca. 3 ha
groot. Van de 35.000 m verontreinigde waterbodem wordt ca. 15.000 verwijderd en afgevoerd naar de Slufter. De rest blijft,
3

afgedekt door een schone laag grond, liggen. Door de sanering en de aanleg van een vooroever heeft de oorspronkelijke rieten biezenvegetatie weer ruimte om tot ontwikkeling te komen.

In het Hollandsch Diep West vindt onvoldoende natuurlijke sedimentatie plaats om in de komende jaren een voldoende
schone afdeklaag te krijgen. Daarom moet de natuur een beetje geholpen worden bij die afdekking.
In navolging van de succesvolle afdekproef op het Haringvliet zal in de komende 6 jaren ca. 500 hectare verontreinigde
waterbodem in het Hollandsch Diep worden afgedekt. Het betreft hier delen van het Hollandsch Diep West die dieper zijn dan
7 m -NAP. Het grootste deel van het schone afdekmateriaal (ca. 2 miljoen m ) zal afkomstig zijn van graafwerk bij de aanleg
3

van het depot Hollandsch Diep. Het overige materiaal zal vrijkomen bij andere werken in de omgeving.
i

Voor vragen over de diverse projecten en waterbodemproblematiek in het benedenrivierengebied kunt u contact opnemen
met: Arie de Gelder (010) 402 67 02 a.dgelder@dzh.rws.minvenw.nl of Joan Mertodirjo (010) 402 66 23
j.l.mertodirjo@dzh.rws.minvenw.nl
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

