Sanering van de
PETROLEUMHAVEN

in Amsterdam
De Petroleumhaven is sterk verontreinigd.
Bij het nemen van bodernmonsters dreven er olievlekken rond het boorschip. Een penetrante gear
verspreidde zich. De mensen op het boorschip
moesten ademhalingsapparatuur gebruiken om zich
te beschernien. Vuil slib dat door schepen wordt
opgewoeld verspreidt zich naar het Noordz.eekanaal. Water uit de Petroleumhaven zakt door
de vieze bodem in de ondergrond.
Rijkswaterstaat onderzoekt daarom hoe de
Petroleumhaven gesaneerd kan worden.
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Historic
De Petroleumhaven is in de periode 1880-1885

De grens tussen sterke verontreinigingen - klasse 3

aangelegd voor de op- en overslag van petroleum

en 4 - en lichtere verontreinigingen - klasse 2 - is

en kolen. Vanwege mogelijke gevaren ligt de

met een uitgekiend bemonsteringsprogramma met

haven buiten de binnenstad van Amsterdam en

een nauwkeurigheid van 0,25 m vastgesteld.

de U-vorm is zo gekozen dat hij bij calamiteiten

In het algemeen ligt deze grens in de eerste zand¬

gemakkelijk afgesloten kan worden. De Petroleum-

laag, maar plaatselijk zijn sterke verontreinigingen

haven is ongeveer 10 m diep en ligt aan de zuid-

tot 7 m onder de waterbodem gevonden.

zijde van het Noordzeekanaal. Juist ten oosten van

Berekend is dat een bodemlaag van ongeveer

de haven ligt nu de Coentunnel. Rond de haven

300.000 m^ sterk verontreinigd is.

zijn in het verleden olie-opslagtanks gebouwd en

Ongeveer 100.000 m^ hiervan is slib.

industriele activiteiten ontwikkeld.
Op de Petroleumhaven wordt - nog steeds - afval-

Ri s ico ' s

water geloosd. Bij het begin van de tweede we-

De verontreinigingen in de Petroleumhaven zijn

reldoorlog zijn olie-opslagtanks opgeblazen.

niet zonder gevaar. Bij werkzaamheden in de

Daarbij is olie in de haven gelopen. Uit een in

haven kunnen mensen die met verontreinigingen

1991 verricht nader onderzoek is gebleken dat de

in contact komen onwel worden. Tijdens de be-

waterbodem ernstig verontreinigd is en dat een

monsteringen bleek het nodig om ademhalings-

noodzaak tot saneren aanwezig is.

beschermingsapparatuur te gebruiken.
Een indirect risico bestaat doordat er in de omge-

Saneringsonderzoek

vmg van de haven beroepsvisserij plaatsvindt en

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland heeft

verontreinigingen uit de waterbodem door het

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. in samenwer-

eten van vis in het menselijk lichaam terecht kun¬

king met POSW (Programme Ontwikkeling Sane-

nen komen. De gemeten verontreinigingsconcen-

ringsprocessen Waterbodems) een saneringsonder¬

traties zijn zo hoog dat het waterbodemecosys-

zoek in de Petroleumhaven uit laten voeren.

teem ernstig wordt verstoord.

Dit had tot doel om na te gaan welke methoden

Verontreinigde bodemdeeitjes die door schepen

er bestaan om die bodem te saneren.

worden opgewoeld, kunnen zich verspreiden tot
buiten de Petroleumhaven. Voor schepen in de

Om de omvang van de vervuiling van de waterbo¬

Petroleumhaven geldt daarom een snelheidsbe-

dem verder in beeld te brengen zijn boringen

perking. Doordat het water via de verontreinigde

uitgevoerd tot maximaal 10 m onder de bodem. In

lagen in de bodem wegzakt wordt het grondwater

het onderzoek is vastgesteld dat de bodem van de

verontreinigd.

Petroleumhaven bestaat uit eerst een laag slib,
daaronder een eerste zandlaag, vervolgens een
klei-/veenlaag en een tweede zandlaag. De sliblaag
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is sterk verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie en soms
ook zware metalen. Verder zijn op sommige plaatsen dioxinen gevonden, zij het niet in alarmerende
concentraties en alleen in de toplaag.
Het bodemmateriaal uit de Petroleumhaven valt
onder het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA).
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schema selectieprocedure van te analyseren monsters

In het saneringsonderzoek is de vraag aan de orde geweest of saneren zinvol is.
Saneren is vergeefse moeite wanneer de situatie daarna weer snel zou verslechteren.
Uit de vervuilingsbalans is gebleken dat bij de huidige restlozingen een kwaliteitsniveau klasse 2 van de waterbodem gehandhaafd kan worden. Saneren tot klasse 2
heeft dus zin.
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De haven kan worden gesaneerd door het opbaggeren en afvoeren van verontreinigde baggerspecie . Andere methoden zijn isoleren of immobiliseren van de verontreinigingen. Geschikte methoden voor het in situ reinigen van de specie, dat wil zeggen
reinigen zonder de specie op te baggeren, zijn niet voorhanden.
Uit onderzoek naar de verdeling van de verontreiniging over de verschillende
korrelgrootte-fracties blijkt dat de grovere (zand)fractie in de baggerspecie uit de
Petroleumhaven veel minder sterk verontreinigd is dan de fijnere (slib)fractie.
Biodegradatieproeven tonen aan dat de verontreinigingen door landfarming of
beluchting grotendeels biologisch afbreekbaar zijn. Zand dat uit de specie wordt
afgescheiden kan, eventueel na een reinigingstrap, worden hergebruikt, al dan niet
onder restricties.

Saneringsketens
De verschillende manieren waarop de Petroleumhaven kan worden gesaneerd kunnen
worden gecombineerd met verschillende reinigingsmethoden en eindbestemmingen
voor de baggerspecie.
De combinaties leveren een aantal mogelijke saneringsketens op.
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Een eerste groep saneringsketens gaat uit van het

voorbeeld van saneringsketens

Isolatie

integraal wegbaggeren van de verontreinigingen

Een aparte groep vormen de saneringsketens

zonder onderscheid te maken tussen de sliblaag en

waarin de verontreinigingen worden gei'soleerd,

de zandlaag. Na het baggeren wordt alle vrijko-

hetzij door cementeren, hetzij door het aanbren-

mende specie nat gestort in een IBC-depot (een

gen van een afdeklaag in combinatie met grond-

depot dat voldoet aan richtlijnen voor Isolatie,

wateronttrekking om verspreiding tegen te gaan.

Beheersing en Controle) of, na een reinigingstrap,

Isolatie is de enige saneringsmethode voor veront¬

in de Amerikahaven.

reinigingen die niet verwijderd kunnen worden.
Dit is het geval op de taluds, vanwege problemen

In de tweede groep saneringsketens wordt ook

met de stabiliteit, of op plaatsen waar de veront-

integraal gebaggerd, maar wordt de specie vervol-

reiniging diep in de bodem is doorgedrongen.

gens gescheiden in een grove (zand)fractie en een

Isolatie kan daarom in ieder geval als deeloplos-

fijne (slib)fractie. De grove fractie kan onder

sing worden toegepast in combinatie met de

restricties worden hergebruikt. De slibfractie moet

andere saneringsmethoden. Het is in principe ook

worden gestort in een IBC-depot of kan, na een

mogelijk isolatie als saneringsmethode voor de

reinigingstrap, worden gestort in de Amerikahaven

hele Petroleumhaven te kiezen. Dit lijkt echter

of, na immobilisatie van de verontreinigingen door

een dure opiossing met als mogelijk nadeel een

verglazing of versintering, worden hergebruikt.

keiharde bodem.

In de derde groep saneringsketens worden

Hoe verder?

sliblaag en onderliggend zand al door gescheiden

Tot besluit van het saneringsonderzoek is een

baggeren apart gehouden. De sliblaag kan op

eerste vergelijking gemaakt van de te verwachten

dezelfde manieren worden verwerkt als het afge-

resultaten en effecten, de uitvoerbaarheid, de

scheiden slib in de tweede groep. Het zand kan

tijdsduur en de kosten van de verschillende sane¬

worden gestort in bijvoorbeeld de Amerikahaven

ringsketens. Uit de vergelijking zijn voor elke

of, na een reinigingstrap, worden hergebruikt.

keten sterke en zwakke punten naar voren geko-

Ook in de vierde groep saneringsketens worden de

den die op alle punten beter scoort dan de andere.

lagen gescheiden opgebaggerd. Vervolgens wordt

Naar aanleiding van het saneringsonderzoek heeft

in een aanvullende scheidingstrap de scheiding

POSW besloten om in samenwerking met Rijkswa-

tussen zand en slib nog verbeterd door het nog

terstaat directie Noord-Holland in de Petroleum¬

aanwezige fijne materiaal uit het zand en het

haven een pilotsanering uit te voeren. Het is de

grove materiaal uit het slib af te scheiden.

bedoeling bij deze pilotsanering biologische reini-

Verwacht wordt dat de grove (zand)fractie dan

ging van baggerspecie toe te passen. Tevens zullen

geschikt is voor hergebruik of nuttige toepassin-

proefnemingen worden uitgevoerd om de toepas-

men, maar daarbij is geen saneringsketen gevon-

gen. De fijne (slib)fractie kan weer op dezelfde

baarheid van chemische reinigingstechnieken te

wijze verwerkt worden als het slib in de tweede en

testen. De ervaringen zullen worden gebruikt om

de derde groep.

een definitief saneringsplan op te stellen.

