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Samenvatting
Hoewel meerdere verwerkingstechnieken (semi-)operationeel zijn, wordt in de
praktijk nog weinig verontreinigde baggerspecie verwerkt tot nuttig toepasbare
producten. Behoudens budgettaire problemen, gebrek aan (stort- en verwerkings)capaciteit, wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan inzicht bij de besluitvormers,
in de technische mogelijkheden en de financiele en milieuhygienische consequenties van verwerken.
Veel informatie op dit gebied is recentelijk gebundeld in een aantal AKWA projecten, waarvan het Handboek Bodemsaneringstechnieken - deel H [HBS, 1999]
en het POSW-II eindrapport milieueffecten [POSW, 1999], belangrijke producten
zijn.
Om de implementatie van baggerspecieverwerking in de praktijk te stimuleren,
wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van BeslissingsOndersteunende Systemen
(BOSsen), die de besluitnemers helpen een keuze te maken.
Een eerste BOS-product is al gereed gekomen. Dit betreft een papieren versie voor
de keuze tussen eenvoudige verwerkingstechnieken (verspreiding, rijpen, landfarmen of zandscheiden) [CSO, 1999],
Het tweede BOS dat met betrekking tot verwerkingstechnieken in opdracht van
AKWA wordt gemaakt is het Beslismodel Aanpak BaggerSpecie (BABS). BABS
omvat niet alleen de eenvoudige, maar ook de meer geavanceerde verwerkings¬
technieken (o.a. bioreactoren, natte oxidatie, thermische desorptie en immobilisatietechnieken).
De input van het model bestaat uit de eigenschappen van specie(soorten), waama
het model technisch uitvoerbare behandelketens selecteert en daarvan de kosten en
de milieuaspecten berekent. De selectie van ketens geschiedt op basis van bestaande kermis over de performance van de verschillende technieken, gecombineerd met de specie-eigenschappen en de huidige wettelijke regels voor verschil¬
lende soorten toepassing van de specie(producten).
BABS is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming voor de aanpak voor
specifieke locaties, maar ook ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling aangaande verontreinigde waterbodems.
De ontwikkeling van BABS is in twee fasen gesplitst:
Easel: Samenstellen basisstructuur
Ease 2: Ombouw tot computermodel(len)
Het voorliggende rapport gaat in op de 1' fase van BABS, welke gericht is geweest
op het verzamelen van data, het opzetten van de basisstructuur (spreadsheet) en
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(vooral) het invullen van de relaties (formules). Hierbij zijn met name de gegevens
uit het Handboek Bodemsaneringstechnieken (HBS), uit het POSW-programma en
uit de Beslisboom eenvoudige verwerkingstechnieken [CSO, 1999] gebruikt,
waarbij door de experts van de begeleidingscommissie en de uitvoerende partijen
keuzes zijn gemaakt.
In de tweede fase wordt BABS verder uitgewerkt tot een gebruikersvriendelijk
model, of wellicht meerdere modellen. Naast een model voor de aanpak van specifieke locaties, wordt gedacht aan een model ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling. Voor dit laatste dient het model gekoppeld te kuimen worden aan data¬
bases waarin data over de waterbodemkwaliteit van Nederland (Rijkswateren en
regionale wateren) aanwezig zijn en dienen scenarioberekeningen te kunnen wor¬
den uitgevoerd. Deze scenarioberekeningen moeten aangeven welke de technische
mogelijkheden en de consequenties (kosten en milieueffecten) zijn van verschillende typen aanpak (scenario’s) van de Nederlandse specie.
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1.

Inleiding

1.1

Probleemstelling

Naar verwachting zal in de komende jaren bij onderhouds- en saneringsoperaties
een grote hoeveelheid verontreinigde baggerspecie vrijkomen. Kwalitatieve en
kwantitatieve preventie kan de problematiek wel enigszins verlichten, maar niet
oplossen.
In de afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot
het beschikbaar komen van een aantal bestemmingsmogelijkheden en behandelingstechnieken. Toch is er vaak nog sprake van stagnatie, als het gaat om de
daadwerkelijke uitvoering van met name saneringen. Voor een groot deel is dit te
wijten aan fmanciele belemmeringen, maar voor een deel ook aan onduidelijkheden in verwerkingsmogelijkheden en van belang zijnd beleid en regelgeving. Deze
onduidelijkheden vragen om een gestroomlijnde kennisoverdracht, waarbij kennis
gebundeld en in toegankelijke vorm wordt aangeboden.
Binnen het onderzoeksprogramma van AKWA is dat onderkend en wordt daarom
een aantal beslissingsondersteunende systemen (BOSsen) ontwikkeld. Daarbij
moet worden gedacht aan beleidsontwikkeling, prioritering van te saneren locaties,
keuze van saneringsmethode, c.q. van bestemming of behandeling van de specie,
etc. Er is een apart thema gedefinieerd, dat zich specifiek richt op de techniekontwikkeling (IT) voor dit soort systemen en waarin gewerkt wordt aan een overkoepelend BOS. Daamaast wordt binnen de andere thema’s (bijv. Wet en Regel¬
geving - W&R, Baggerspecie Behandeling en Bestemming - BBB) een aantal
kleinere systemen gemaakt, specifiek gericht op het betreffende thema. Binnen het
laatstgenoemde thema (BBB) wordt onder begeleiding van DWW een beslisboom
eenvoudige technieken gemaakt. Eveneens binnen dit thema valt de ontwikkeling
van een Beslismodel Aanpak Baggerspecie (BABS).

1.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderhavige project is het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk computermodel dat de technisch uitvoerbare behandelingsketens
selecteert - zowel voor deelpartijen als voor scenarioberekeningen - en daarbij
eenduidig de bijkomende kosten en milieueffecten presenteert. Het model stimuleert zodoende de besluitvorming bij (en dus de aanpak van) verontreinigde loca¬
ties en kan tevens gebruikt worden bij de beleidsvoorbereiding.
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1.3

Werkwijze in fasen

De ontwikkeling van BABS geschiedt in twee fasen:
1. Opstellen basisstructuur en verzamelen data
2. Ontwikkeling van gebruiksvriendelijk computermodel
In dit rapport worden de door TNO-MEP verrichte werkzaamheden beschreven die
zijn uitgevoerd in het kader van de eerste fase van bet project, bet opstellen van
een basisstructuur voor bet te ontwikkelen model. De basisstructuur moet zodanig
zijn, dat deze in een vervolgproject (fase 2) kan worden vertaald in een werkend
model. Bij de uitvoering van de eerste fase is gebruik gemaakt van relevante gegevens uit de “Beslisboom eenvoudige tecbnieken” [CSO, 1999], die voor RWSDWW is vervaardigd. Namens CSO zijn door drs. P.L. Karssemeijer bijdragen aan
de inboud van deze rapportage geleverd.
Gaandeweg de uitvoering van de werkzaambeden kwam naar voren dat er in dit
stadium nog teveel onduidelijkheid is ten aanzien van de bescbikbare gegevens.
Daarom is de aard van de werkzaambeden in overleg met de begeleidingscommissie ' in bet project verscboven van een aanpak zuiver gericbt op softwareontwikkeling naar een aanpak waarbij allereerst duidelijk wordt gemaakt welke gegevens
er aanwezig zijn en boe er met deze gegevens moet worden omgegaan. Deze ge¬
gevens zijn verzameld in een Excel spreadsbeetbestand.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 van dit rapport bescbrijft de resultaten van de eerste fase. Na een
toelicbting op de boofdstructuur, wordt ingegaan op de beoordeling van milieueffecten en tot slot wordt de detailopzet van bet spreadsbeetbestand bescbreven.
Detail informatie aangaande gebruikte data en gemaakte keuzen, worden in bijlage
1 gegeven. Hoofdstuk 3 gaat in op de vervolgfase: de daadwerkelijke ontwikkeling
van modellen. Het traject wordt bescbreven en enkele suggesties worden gedaan.
Hiema is een overzicbt van de geraadpleegde literatuur en de gebruikte afkortingen opgenomen.

In de begeleidingscommissie hebben de volgende personen zitting gehad:
ir. J. Rienks (RIZA), dr. M. Ferdinandy (RIZA), W. Polderman (RWS DWW),
dr. A. Bonders (SCG), drs. B. van der Wal (STOWA).

TN 0-rapport

7 van 36

TNO-MEP-R 2000/112

2.

Basisstructuur van BABS (resultaten fase 1)

2.1

Hoofdstructuur

In een aantal werksessies met leden van de begeleidingscommissie zijn keuzes
gemaakt betreffende de opzet van het model, de wijze waarop de verschillende
aspecten (milieueffecten, kosten, energieverbruik, transport, e.d.) in het model
dienden te worden opgenomen. Met name aan de interpretatie van de milieueffec¬
ten is in deze bijeenkomsten veel aandacht besteed. Ook zijn afspraken gemaakt
over de gegevensbronnen die bij de getalsmatige invulling zouden worden geraadpleegd.
Bij de opzet van het model heeft het in figuur 1 gegeven stroomschema als leidraad gefungeerd. Er wordt onderscheid gemaakt in (1) een voorselectie van behandelingsopties en (2) berekening van kosten en milieueffecten.
1.

Voorselectie van behandelingsopties

Op basis van gegevens betreffende de speciesamenstelling en prestatiekenmerken
(operationeel gebied) van de technieken (behandelingsopties) wordt met behulp
van een aantal beslisregels een voorselectie gemaakt van ‘technisch uitvoerbare en
effectieve’ behandelingsopties. Deze eerste selectie leidt tot behandelketens die
technisch uitvoerbaar zijn en die leiden tot eindbestemmingen van de (al dan niet
gereinigde) specie die wettelijk gezien toelaatbaar zijn. Bij de behandelingsopties
waarin verwerking van de specie voorkomt, is het rendement van de verwerking
gekoppeld aan de kwaliteit van de ingaande specie.
I I^^TI
Specie agcQS Jiippea

2, VOORSELECmK

Prestanekcnmcrkcn
technieken

Uitvoerbare ketens

4. OmrUT:
mflieoefliecteii
kosten
depotvolume

3. BEREKENINGEN
.voorih^tens
^(4 roecktypen)^

van de tdtvoatiare ket>

Transporr

Figuur 1

Milieu-effecten
per techniek,
per specietype

Kosten
per techniek.
per specietype

Stroomschema BABS

Energie;
per techniek
per specietype
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De specie-eigenschappen vormen de input van het systeem. Daamaast kunnen
transportafstanden en eventueel producteisen opgenomen worden.
2.

Berekening van kosten en milieueffecten

In de tweede stap van het model worden voor de technisch uitvoerbare opties kostentechnische en milieuhygienische aspecten berekend, die voor een onderlinge
vergelijking van de behandelingsopties relevant (kunnen) zijn.
Andere aspecten (waaronder juridische) worden buiten beschouwing gelaten.
De milieueffecten en (voor de eerste drie van de hieronder genoemde punten) de
kosten worden sterk beinvloed door:
1. de eigenschappen van de specie;
2. de technieken (energieverbruik, andere milieueffecten, rendementen, emissies);
3. eventueel transport (verschillende afstanden en vervoersmiddelen);
4. de eigenschappen van de producten (emissies);
Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van de berekeningswijzen zoals
deze in HBS [1999] zijn uitgevoerd. Kostenberekeningen leiden tot een getal, of
tot een marge (uitgedrukt in /tds).
Voor de berekening van de milieueffecten is uitgegaan van de methoden zoals in
het POSW eindrapport Milieueffecten [POSW, 1999] zijn beschreven. Omdat er
meerdere soorten milieueffecten zijn, leidt dit in eerste instantie tot meerdere getallen (bijv. voor energieverbruik, emissies, etc.). Dit bemoeilijkt de interpretatie
van de resultaten.
Een belangrijke vraag is immers, hoeveel meerkosten we overhebben voor welke
winst voor het milieu. Het resultaat van de berekening zal echter leiden tot een
bepaalde hoeveelheid kosten, versus een aantal verschillende (positieve en negatieve) milieueffecten. Vanwege de complexiteit van dit onderwerp, gaat hoofdstuk
2.2 nader in op de beoordeling van de milieueffecten en een beperkte aggregatie
daarvan. Daama wordt in hoofdstuk 2.3 in meer detail de opbouw van het spreadsheetbestand beschreven.
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2.2

Toelichting op beoordeling milieueffecten

2.2.1

Algemeen

De doelstellingen van storten en verwerken van verontreinigde baggerspecie, zijn
gestoeld op milieuhygienische overwegingen. Gepoogd wordt de risico’s van het
verontreinigde materiaal voor het milieu te minimaliseren. Deze risico’s bestaan
uit:
a. verspreiding van verontreinigende stoffen in het milieu;
b. eco(toxico)logische effecten ter plaatse.
Door storten wordt het verspreidingsrisico aangepakt. Hierbij wordt wel een groot
en zeer langdurig ruimtebeslag gevraagd. Bij verwerken bestaat dit negatieve milieueffect niet en wordt het ecotoxicologische risico bij de bron aangepakt: de verontreinigingen worden vemietigd of inert gemaakt. Tot slot kunnen de verwerkingsproducten nuttig worden toegepast, zodat een besparing op het gebruik van
primaire grondstoffen wordt gerealiseerd.
Tijdens de verwerking kunnen echter ook negatieve effecten op het milieu optreden. Hierbij kan worden gedacht aan het verbruik van energie, grondstoffen en
(tijdelijk) ruimte, of aan het ontstaan van emissies tijdens het proces. Ook tijdens
de bestemming kunnen nog emissies van stoffen optreden.
De vraag is dus, of de positieve milieueffecten van verwerken wel opwegen tegen
de negatieve bij effecten. In [POSW, 1999] is een methode gepresenteerd om de
milieueffecten te beoordelen. De te beoordelen milieueffecten, die ook in BABS
zijn opgenomen, zijn:
Positieve milieueffecten:
1. Reductie van benodigd depotvolume;
2. Reductie van gebruik van primaire grondstoffen (maken van toepasbare producten);
3. Reductie van ecotoxicologische risico’s (vracht of beschikbaarheid van stof¬
fen).
Negatieve milieueffecten:
4. Verbruik van energie;
5. Verbruik van grondstoffen en materialen;
6. Tijdelijk ruimtebeslag;
7. Productie van reststoffen;
8. Ontstaan van emissies.
Deze milieueffecten varieren met het type specie en met het type techniek. Er is
momenteel een goed kwantitatief beeld van dit milieugebruik van de verschillende
technieken [HBS, 1999, POSW, 1999].
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Het probleem bij de beoordeling is, dat per technieksoort bet type milieuaspect dat
van belang is, varieert. Zo is bij de ene techniek het tijdelijke ruimtebeslag beperkt, maar is er veel energie nodig, terwijl bij een andere techniek het omgekeerde het geval kan zijn.
Als we willen komen tot een getal voor de milieueffecten, moeten we zowel bij de
LCA, als bij andere methodes door middel van weging aangeven, hoe belangrijk
we de verschillende aspecten ten opzichte van elkaar vinden. Hiervoor kunnen we
werken met panels van bijv. wetenschappers, beleidsmakers of belangenverenigingen. Ook kan de zogenaamde ‘Distance to Target’ (DTT) methode gebruikt worden. Hierin wordt berekend hoever we verwijderd zijn van het behalen
van diverse milieudoelstellingen. Aan beide weegmethoden blijft echter een subjectief karakter kleven.
Een mogelijke optie om de milieueffecten te kwantificeren, is de ‘Life Cycle
Analysis’ (LCA) methode. Deze rekent de bovenstaande milieugeZ/rw/Asaspecten
om naar mogelijke effecten op een aantal milieuAwa/zfeztsthema’s (ozonlaag aantasting, broeikaseffect, verzuring, etc.). Dit gebeurt op basis van kennis en aannames van de gevolgen van het milieugebruik op de milieukwaliteitsthema’s. In
figuur 2 is het verband tussen milieugebruik en milieukwaliteit en de rol van de
LCA-methode gei'llustreerd. Milieuge6rMzA:saspecten kunnen (na verschillende
omzettingen en transportroutes) effecten hebben op de vn.]l\Q\ikwaliteit en vervolgens tot uiteindelijke gevolgen voor mens en ecosysteem.
oorzaak gevolg keten
niveaus:

2. Milieukwaliteit

1 . M ilieugebruik

3 . G evoigen voor
nens/ecosysteem

LCA
m ilieuaspecten:

positief bij verwerken:

ruimt&beslag depots
gebriiik prim, grondstoffen
vracht/m obUiteit stoffeh : ■
negatief bij verwerken:

energ ieViarb ru ik
:
tijdeiijk ruimtebeslag
g ro n d s tpf V e rb ru ik i;
em Issies van stofifen
afvalproductie
h tnder

vervuilde specie
afval
ozonlaag a an tasting
broeikaseffect
:
g rand stofvo Off aad
energ ievoo ffa ad
photooxidantvorm tng
verm esting
verzuring
hum ane toxiciteit
terrestische toxiteit
aquatische toxiciteit

gezondheid
■'e:Co:iO:g ib
! b id d ive rs ite
■
fun c t lo n a lite it '«^
primaire behoeften
ieefbaarheid
etc ■■■■■•

R elevantie

M eetbaarheid/Kennis

Figuur 2

Milieuaspeclen onder verschillende niveaus van de oorzaak-gevolg keten

Het voordeel van de LCA-methode is dat zij intemationaal erkend en relatief goed
gestandaardiseerd is. Bovendien bestaan er verschillende databases, waarmee de
effecten van het onderzochte proces (in dit geval behandelingsopties voor baggerspecie) kunnen worden vergeleken met de effecten van een referentiekader (bijv.
de gehele wereld of een land). Door deze vergelijking (‘normalisatie’) is het mo-
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gelijk een gevoel te krijgen voor de relevantie van de bijdrage van de baggerspeciebehandeling.
Omdat echter gebleken is [POSW, 1999] dat een aantal aannames die voor bet
toepassen van de LCA-methode op de baggerspecieproblematiek moeten worden
gedaan, nog veel discussie vergen, is besloten om in BABS geen LCA op te nemen. Hoewel als gevolg van deze keuze het risico van ‘dubbeltellingen’ op de loer
ligt, is het voordeel van de gemaakte keuze dat de resultaten van de berekeningen
beter herkenbaar zijn voor degenen die de beslissingen ten aanzien van behandelingsopties moeten nemen. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat ook met het
toepassen van de LCA-methode het probleem zou blijven bestaan dat het belang
van de verschillende milieukwaliteitsthema’s gewogen moet worden om te kunnen
komen tot een milieukental.

2.2.2

Kwantificering van emissies en beschikbaarheid

Het meest lastig te interpreteren zijn de emissies. Daarom wordt er in deze subparagraaf aan dit aspect extra aandacht besteed. Ook wordt kort een toelichting gegeven op de beoordeling van reductie van beschikbaarheid bij immobilisatietechnieken.
Kwantificering van emissies
Wat betreft de emissies is onderscheid gemaakt tussen:
1. emissies naar de lucht (tijdens het behandelingsproces);
2. emissies naar de bodem (tijdens de eindbestemming);
3. emissies naar het oppervlaktewater (tijdens het behandelingsproces).
Onder de emissies naar de lucht en naar oppervlaktewater, worden de emissies
begrepen die tijdens het behandelingsproces optreden. Onder de emissies naar de
bodem worden de emissies ten gevolge van uitloging verstaan die plaatsvinden
nadat de baggerspecie, of de producten van de behandeling op de
(eind)bestemming zijn gearriveerd. Achtergrondgedachte daarbij is, dat aanwezigheid van vaste-stof verontreinigingen in de bodem niet of nauwelijks als een pro¬
bleem wordt ervaren (mits er geen verspreiding optreedt). Daarbij komt nog, dat er
tijdens het proces in het algemeen niet of nauwelijks emissies naar de bodem
plaatsvinden, of dat deze via beschermende maatregelen kunnen worden voorkomen. Ook de emissie naar het oppervlaktewater kan in veel gevallen sterk worden
beperkt door het toevoegen van een waterzuiveringsstap. Bij de invulling van de
gegevens is dit dan ook het uitgangspunt geweest. Het toevoegen van de waterzui¬
veringsstap is dan te beschouwen als een kostenpost die inherent is aan toepassing
van de betreffende techniek.
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Bij de stortopties (storten in een omdijkt baggerdepot, storten in een diepe put, of
storten op een IBC-stortplaats) is het proces niet los te koppelen van de eindbestemming. Hier zou de emissie naar de bodem van het materiaal op de eindbestenuning dus ook als een emissie tijdens het proces kunnen worden gedefmieerd.
Deze emissie wordt overigens op grond van recente onderzoeksresultaten als verwaarloosbaar klein ingeschat. Dit betekent dat bij het storten alleen de emissies
naar het oppervlaktewater worden meegenomen (in het geval van storten in een
omdijkt depot via het retourwater).
Onder de verspreiding van baggerspecie wordt begrepen: verspreiding naar op¬
pervlaktewater (zoet of zout) en verspreiding naar het land (door middel van versproeien).
Het “op de kant zetten” van baggerspecie is een grensgeval, maar toch wordt dit in
het model niet als ‘verspreiden’ gedefinieerd, omdat dit volgens de wettelijke re¬
gels slechts in een beperkte zone van maximaal 20 m uit de oever mag gebeuren.
Bij het versproeien van baggerspecie op het land wordt het opgebrachte materiaal
uiteindelijk bodem. Beleidsmatig wordt er in dit soort gevallen niet naar uitloging
gekeken. Daarom wordt bij deze verspreidingsoptie de volledige vracht aan verontreinigende stoffen - voor zover die boven de streefwaarde uitkomen - beschouwd als emissie naar de bodem.
Bij de verspreiding naar zoet oppervlaktewater kan worden gedacht aan het “op
stroom zetten” van baggerspecie in de rivieren. De verspreiding naar zput oppervlaktewater is het bergen van baggerspecie op de Noordzee (bijvoorbeeld loswal
Noord). In het algemeen betreft het hier baggerspecie die uit een soortgelijk watersysteem afkomstig is. De waterbodem ter plaatse van de verspreiding is dan ook
van vergelijkbare kwaliteit als de te verspreiden baggerspecie. Op grond van deze
overweging zou de conclusie te trekken zijn dat het verspreiden geen extra emissie
veroorzaakt. Toch is er hier een andere benadering gekozen, omdat het uitgangspunt is dat er een hoeveelheid gebaggerde specie voorhanden is waarvoor een uitweg (behandelen, storten, verspreiden) gevonden moet worden. De verschillende
opties moeten met elkaar worden vergeleken. Vanuit dit referentiekader moet ver¬
spreiding naar het oppervlaktewater dus wel degelijk als een emissie worden opgevat. Gezien het feit, dat een belangrijk deel van de verontreinigingsvracht in de
vorm van gesuspendeerd materiaal in het water terechtkomt, is ervoor gekozen om
de emissie (het totale gehalte, voor zover dat de streefwaarde overschrijdt) te beschouwen als emissie naar het oppervlaktewater.
Kwantificering van reductie aan beschikbaarheid
Hierbij kan worden gedacht aan het immobilisatie-effect ten gevolge van chemische fixatie. Voorbeelden hiervan zijn het binden van metalen in amorfe of kristallijne vaste materialen bij sinter-, of smeltprocessen. Ook bij koude immobilisatieprocessen treedt in belangrijke mate chemische fixatie op, veelal ten gevolge
van de hoge pH in het product. Het optreden van deze immobilisatie-effecten
wordt dus als positief aspect beschouwd. Bij een stortoptie daarentegen, waarbij
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vermindering van de emissie plaatsvindt ten gevolge van fysische insluiting, wordt
de immobilisatie van verontreinigende stoffen niet als een afzonderlijk positief
aspect gewaardeerd, omdat er bier geen sprake is van chemische fixatie.
Meer gedetailleerde informatie ten aanzien van de gevolgde werkwijze, uitgangspunten, aannames en de geraadpleegde informatiebronnen wordt gegeven in de
beschrijving van de afzonderlijke werkvellen van bet spreadsbeetbestand
(boofdstuk 2.3 enbijlage 1).

2.2.3

Aggregatie van aspecten

In bet spreadsheet wordt een groot aantal gegevens en berekeningsresultaten weergegeven. De kenmerken van de relevante opties zullen in bet uiteindelijke model
(zie boofdstuk 3) overzicbtelijk aan de gebruiker moeten worden gepresenteerd
om een goede onderlinge vergelijking van de opties gemakkelijker te maken.
Dit betekent, dat een aggregatie van de uitkomsten (parameters) tot een banteerbaar aantal aspecten noodzakelijk is. Bij deze aggregatie moeten de te combineren
parameters die in onderling verscbillende eenbeden zijn gegeven, in vergelijkbare
scbalen worden uitgedrukt.
Vervolgens kan ervoor worden gekozen de (gecombineerde) scores onderling te
wegen met bebulp van gewicbtsfactoren, die bijvoorbeeld door een panel van ex¬
perts kunnen worden vastgesteld. Bij de weging spelen locatiespecifieke omstandigbeden een grote rol. Naast de eigenscbappen van de specie spelen ook transportafstanden en bijv. de aanwezigbeid van ruimte bierbij een belangrijke rol.
Een eerste aanzet tot aggregatie is in de buidige werkvellen al gemaakt in de vorm
van:
1. somparameters voor metalen en omives (organiscbe microverontreinigingen):
bij emissies van metalen naar bodem en oppervlaktewater;
bij emissies van omives naar bodem en oppervlaktewater;
bij de afbraak van omives;
bij de immobilisatie van metalen.
2. bet onder een noemer brengen (in de vorm van energie-inboud) van de bij de
verwerkingsopties verbruikte materialen en grondstoffen '.
Op de aangegeven wijze kan bet materiaalverbruik samen met bet energieverbruik
tot een aspect worden gecombineerd. Verder zijn uiteraard de verscbillende kostenposten eenvoudig te combineren. Een voorstel voor een mogelijke opzet van de
presentatie van de modelresultaten is gegeven in figuur 3.

1

Bij deze aggregatie wordt dus voorbij gegaan aan het aspect van de eindige
grondstoffenvoorraad.
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In deze figuur is - uitgaande van ca. 60 oorspronkelijke parameters - een zestiental
te presenteren aspecten onderscheiden. In het vervolgtraject van de modelontwikkeling moet worden beslist, of dit aantal hanteerbaar is, of dat er een verder
gaande aggregatie moet plaatsvinden. In het schema van figuur 2 is getracht door
middel van rubricering een zo overzichtelijk mogelijk beeld te knjgen. Daarbij
zijn als eerste de stofgerichte parameters en aspecten weergegeven (emissies, immobilisatie, afbraak), vervolgens het ruimtebeslag, de (bulk)materiaalstromen, het
materiaal- en energieverbruik en tenslotte de kosten.
Aspecten

Parameters
Stoffen

Emissie CO
CO2
SO2

gassen

^ Emissie verzurende gassen

NO.

Emissie Hg (lucht)

H0
As

Emissie metalen (water)

Cd
Cr

Emissie metalen (bodem)

Cu
Ni

Immobilisade metalen

Pb
Zn

Emissie sulfaat (water)
Emissie sulfaat (bodem)
Olie

Emissie org. stoffen (water)

PAK
PCB

Emissie org. stoffen (bodem)

OCB

Afbraak org. stoffen
Ruimte
tijdelijk aiimtebeslag

ruimtebeslag

Tijdelijk mimtebeslag

Bulkmateriaal
bouwstoffen

zand, grind, kiei. granulaat. etc.-

reststoffen

RGR-residu

stortruimte

baggerspeae.:
e. s\\bj

V

>■ Besparing prim, grondstoffen
(Besparing op) stortruimte

Materlalenverbruik
organisch

actief kool
aceton
HOPE folie
poiy-elektr.
kunstmest
HN03
NaOH
CaO

Materiaal- enenergieverbruik

cement
Energieverbruik
proces

diesel
aardgas
elektrisch

transport

diesel
elektrisch
proces
transport
opbrengst

Figuur 3

>-

Eerste aggregatie van gegevens

Kosten
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2.3

Opzet spreadsheet

Het spreadsheetbestand bestaat uit in totaal 10 ‘werkvellen’, die qua inhoud kunnen worden onderverdeeld in de vier groepen: Voorselectie, Hoofdberekeningen,
Achterliggende berekeningen en Informatie. De relaties tussen de werkvellen zijn
in figuur 4 weergegeven.
A.

Voorselectie
1. Werkvel voorselectie

B.

Hoofdberekeningen voor 4 specietypen
2. Werkvel Zandige specie
3. Werkvel Matig zandige specie
4. Werkvel Kleiige specie
5. Werkvel Venige specie

C.

Inputdata voor hoofdberekeningen
6. Specie-info
7. Energie
8. Kosten
9. Biologisch (indeling, defmities, behandelingsduur)

D.

Informatie
10. Werkvel met legenda en noten
techni ekperformance
producteisen

specieeigenschappen /*

voorselectie

ja/nee inzetbaar
vemg
'kleiig

'matig zandig
zandig
hoofdberekeningen

input voor hoofd¬
berekeningen

Figuur 4

emissies lucht, water, bodem
energieverbruik
grondstoffenverbruik
afbraak organische stoffen
immobilisatie metalen
tijdelijk ruimtebeslag
besparing stortruimte
kosten

speci e-eigenschappen
ujiloging einissics
kosten ’'
biologische technieto

Relaties tussen werkvellen in het spreadsheetbestand
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In de navolgende subparagrafen wordt een korte toelichting op de werkvellen gegeven. Bijlage 1 gaat uitgebreid in op de data en aannames die bij het invullen van
het spreadsheet zijn gebruikt.

2.3.1

Voorselectie behandelingsopties

In het eerste werkvel wordt op basis van de specie-eigenschappen (input) en de
‘prestaties’ van de techniek een selectie gemaakt van de technisch uitvoerbare
behandelingsopties. Tabel 1 geeft een overzicht van de behandelingsopties waaruit
gekozen kan worden.
Om de bruikbaarheid van het model (ook in de toekomst) zo breed mogelijk te
houden, zijn naast stort- en verspreidingsopties, ook alle perspectiefvolle verwerkingstechnieken in het model opgenomen. In totaal zijn zo 43 ‘behandelings-en
bestemmingsopties’ (kortweg; behandelingsopties) aanwezig.
Tabel 1

Overzicht van behandelingsopties in BABS

Geen behandeling
1.

Stort in omdijkt depot

2.

Stort in diepe put

3.

Stort in IBC depot

4. Verspreiden in zoet water
5. Verspreiden in zout water
6. Versproeien op land
7.

Direct toepassen

8.

Op de kant zetten

Verwerking van de ongescheiden specie

Fractiescheiding en behandeling slibfractie^

9.

Voor de slibfractie de volgende opties

Rijpen

10. Landfarmen - kort

20. Geen ontwatering

11. Landfarmen - middellang

21. Nat. Ontwatering

12. Landfarmen - lang

22. Mechanische Ontwatering

13. Nat. Ontwatering + kasfarm

23. Sinteren

14. Thermische desorptie

24. Smelten

15. Koude immobilisatie

25. Bioreactor

16. Sinteren

26. Solvent extractie

17. Bioreactor

27. Natte oxidatie

18. Solvent extractie
19. Natte oxidatie
^

Deze behandelingsmettioden worden gecombineerd met drie verschillende manieren van fractiescheiding:
a) Sedimentatiebekken (nr. 20 - 27)
b) Sedimentatiebekken gevolgd door hydrocyclonage als polishing stap (nr. 28-35)
c) Hydrocyclonage (al dan niet met polishing van de zandfractie in de vorm van flotatie, spiraalscheiding, etc.) (nr. 36-43)
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De lijst is opgesplitst in:
1. optics zonder voorafgaande behandeling;
2. verwerking van de ongescheiden specie;
3. fractiescheiding gecombineerd met verschillende soorten nabehandeling van de
slibfractie.
Voor bet sedimentatiebekken is onderscheid gemaakt tussen directe toepassing van
de zandfractie en polishing van de zandfractie door middel van hydrocyclonage.
Deze laatste optie is toegevoegd, omdat het met name om logistieke redenen in de
praktijk aantrekkelijk kan zijn een sedimentatiebekken te combineren met een
hydrocycloon.
Bij hydrocyclonage op zich (zonder sedimentatiebekken) wordt ervan uitgegaan,
dat er zonodig een polishing van de zandfractie plaatsvindt. Er wordt geen onder¬
scheid gemaakt tussen diverse mogelijke procesconfiguraties (met opstroomkolommen, gravitatieve scheiders, flotatiecellen, e.d.)Wat betreft de bestemming van de producten wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de diverse types “Toepassing in werk” die mogelijk zijn. Voor een algemeen overzicht van de diverse types toepassing van (bewerkte) baggerspecie
wordt verwezen naar de tabel in bijlage 2, overgenomen uit [CSO, 1999].
De voorselectie vindt plaats aan de hand van een aantal technische criteria ten
aanzien van de ingangsspecie (gehalte droge stof, zand, organische stof en verontreinigingsgraad). Deze beslisregels zijn dusdanig opgezet dat alleen specie die aan
de criteria voldoet, met de behandelingsoptie in kwestie zal leiden tot producten
die voldoen aan de wettelijke normen (laatste twee kolommen van het werkvel).
Om de kans te verkleinen dat optics ten onrechte terzijde worden geschoven, zijn
ten eerste de eisen mim gesteld en bovendien dient de gebruiker de mogelijkheid
te krijgen om handmatig bepaalde optics al dan niet uit te sluiten, of juist op te
nemen. De voorselectiecriteria kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om bij
overschrijding een melding aan de gebruiker te genereren. Dit geldt in ieder geval
voor het minimale percentage droge stof dat voor enkele optics is aangegeven. Dit
dient niet als selectiecriterium te worden gezien, maar als een waarde waaronder er
een indicatieve melding (waarschuwing) aan de gebruiker wordt gegeven.
De getalswaarden van de criteria die zijn ingevuld, zijn te beschouwen als een
expertopinie van de begeleidingscommissie van dit project.
Om de optics met het sedimentatiebekken niet bij voorbaat uit te sluiten voor matig zandige specie (zandgehalte 47% op basis van droge stof), is het minimale
zandpercentage voor deze optics gesteld op 45%. Voor de hydrocylonage-opties is
het minimale zandpercentage 10% lager gesteld (dus op 35%).
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Het resultaat van de gegeven criteria ten aanzien van de voorselectie is hieronder
samengevat:
1. voor zandige en matig zandige specie vallen af:
- de opties 16 t/m 19 (sinteren, bioreactor, solvent extractie, natte oxidatie,
alle zonder fractiescheiding) vanwege een te hoog zandgehalte.
2. voor kleiige specie vallen af:
- de fractiescheidingsopties 20 t/m 39 vanwege een te laag zandgehalte;
- de opties 10, 11, 13 (korte en middellange intensieve landfarm en kasfarm,
alle drie vanwege een te laag zandgehalte);
- de optie 15 (koude immobilisatie, vanwege een te hoog organischestofgehalte);
- de opties 17 t/m 19 (bioreactor, solvent extractie en natte oxidatie, vanwege
een te hoog zandgehalte).
3. voor venige specie vallen af:
- alle fractiescheidingsopties (20 t/m 43) vanwege een te laag zandgehalte;
- de opties 9 t/m 11 (rijpen / extensieve landfarm, korte en middellange inten¬
sieve landfarm) en de opties 13 t/m 15 (kasfarm, thermische desorptie en
koude immobilisatie), alle vanwege een te hoog organische-stofgehalte;
- de opties 10, 11 en 13 vanwege een te laag zandgehalte (naast een te hoog
organische-stofgehalte).
Naast het droge-stofgehalte, het zandgehalte en het organische-stofgehalte, zijn
ook eisen opgenomen voor de maximale verontreinigingsklasse van de ingangsspecie. Deze komen voort uit wettelijke bepalingen en normen, voor wat betrefl de
opties zonder behandeling. Voor de opties met behandeling, zijn deze bepaald
door terug te rekenen vanuit de aan de producten gestelde eisen (milieuhygienisch
en/of civiel/technisch), met behulp van de rendementen van de diverse verwerkingstechnieken. Voor de maximale verontreinigingsklasse of -concentratie van
het ingangsmateriaal wordt gebruik gemaakt van de klasse-indeling volgens ENW,
de gehaltetoets bij verspreiding in zout water, of (een factor maal) de grenswaarde
uit het BsB.
Eisen die aan de producten worden gesteld, zijn hier niet in detail aangegeven. In
het algemeen zijn voor producten die in werken worden toegepast de bepalingen
uit het BsB en het RAW (naast eventuele NEN-bepalingen) van kracht, die eisen
stellen op basis van milieuhygienische, respectievelijk civieltechnische criteria. In
bijlage 3 zijn enkele voorbeelden gegeven van civieltechnische eisen die aan zand
worden gesteld, afhankelijk van het type toepassing.
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2.3.2

Hoofdberekeningen voor vier specietypen

De technische inzetbaarheid en het rendement van technieken worden sterk bepaald door de specie-eigenschappen. Behoudens het type verontreiniging, speelt
hierbij ook de mate van zandigheid een grote rol. Daarom zijn vier verschillende
werkvellen gemaakt, waarin formules voor de hoofdberekeningen zijn opgenomen: “zandige”, “matig zandige”, “kleiige” en “venige” specie. Bij de invulling
van de formules en gegevens in deze werkvellen is gebruik gemaakt van de in
tabel 2 gegeven specie-eigenschappen.
label 2

Gemiddelde speciesamenstelling per type

Parameter

Eenheid

Droge-stofgehalte (in-situ)

% m/m

zandig

Specietype
matig
kleiig
zandig

venig

68

56

41

35

tds/m^ in-situ

1,170

0,846

0,532

0,430

In-situ dichtheid

ton/m^ in-situ

1,72

1,51

1,30

1,23

Gehalte fijne fractie

tds/m^ in-situ

0,234

0,423

0,426

0,387

Zandgehalte op basis van minerals delen

% > 63 pm

80

50

20

10

Zandgehalte op basis van droge stof

% m/m > 63 pm

78

47

18

7

Min.slibgehalte op basis van droge stof

% m/m < 63 pm

20

47

70

63

Organische stofgehalte op basis van droge stof

% m/m

2

6

12

30

Lutumgehalte op basis van droge stof

% m/m

3

10

22

25

De inhoud van de verschillende werkvellen wordt hieronder nader beschreven. De
gegevens zijn daarin zoveel mogelijk uitgedrukt per ton droge stof ingangsmateriaal (gebaggerde specie). Een omrekening naar m^ in-situ specie kan met de gege¬
vens uit tabel 2 plaatsvinden.
Globale indeling van de werkvellen
Voor de onderscheiden types specie (zandig, matig zandig, kleiig, venig) zijn in
deze werkvellen gegevens verzameld over de milieubelasting van de diverse opties, en gegevens over technische en economische aspecten, zoals recoveries
(rendementen van de processen), energieverbruik en kosten. Beide laatste para¬
meters omvatten zowel het beschouwde proces als het transport van baggerspecie
en producten.
De gegevens over de milieubelasting hebben betrekkmg op;
1. emissies naar lucht, bodem, en oppervlaktewater;
2. verbruik van materialen en grondstoffen;
3. tijdelijk ruimtebeslag;
4. productie van reststoffen;
5. energieverbruik.
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Daamaast worden positieve gevolgen voor het milieu onderscheiden:
1. vermindering van stortruimte (uitgedrukt in massa te storten materiaal);
2. besparing op het verbruik van primaire grondstoffen;
3. vemietiging van organische contaminanten;
4. immobilisatie van metalen.
In de vermindering van de stortruimte is de eerder genoemde productie van reststoffen verdisconteerd. De recovery per verontreinigende stof en per behandelingsoptie, wordt gebruikt om een aantal van deze parameters te berekenen en te
toetsen aan de vereiste productkwaliteit. Het produceren van geluidhinder en
stankhinder is buiten beschouwing gelaten, vanwege de geringe omvang van de
effecten en het gebrek aan kwantitatieve gegevens.
Voor de berekening van een aantal milieueffecten is het noodzakelijk om de samenstelling van de specie te kennen. De macrosamenstelling wordt aangeduid
door de naam van het betreffende werkvel (“Zandig”, “Matig zandig”, etc.). Voor
de gehaltes aan verontreinigende stoffen is een aanname gemaakt die in het werk¬
vel “Specie_info” wordt gegeven (zie ook tabel 2).
Indien de samenstelling niet voldoet aan de eisen die in het werkblad
“Voorselectie” voor een specifieke optie aan de specie worden gesteld, zijn de
cellen voor die optie in het betreffende werkvel zwart gemaakt.
In het werkvel “Speciejnfo”, maar ook in andere werkvellen is door middel van
een “vet” markering aangegeven waar er sprake is van aaimames die zijn gedaan
bij het invullen van default waarden ten aanzien van speciegegevens, milieueffec¬
ten, transportafstanden, kosten, etc. Er wordt met nadruk op gewezen dat deze
aannames in concrete gevallen steeds op hun geldigheid moeten worden getoetst
en waar nodig aangepast.
Emissie naar lucht (tijdens verwerkingsproces)
Dit betreffen emissies van COj, NO„ en SO2 tijdens de verwerking. Deze zijn gerelateerd aan het energieverbruik en verwijzen naar de gegevens in het werkvel
“Energie”. Hierin staan de emissies per eenheid van energieverbruik (liters dieselolie, m^ aardgas, kWh elektrische energie).
Emissie naar bodem tijdens bestemming
Onder deze emissie wordt het uitlogen van verontreinigende stoffen uit de producten tijdens de (eind)bestemming verstaan. Er worden acht metalen (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Pb, Ni en Zn) en sulfaat beschouwd.
Uitloging van organische contaminanten wordt (met uitzondering van versproeien
op land) niet in rekening gebracht, omdat deze in het algemeen beperkt van om¬
vang is en omdat hiervoor te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.
De emissies bij de bestemming verspreiding naar zoet, of zout water worden niet
hier meegenomen, maar bij de emissie naar het (oppervlakte)water. De emissie bij
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verspreiden door versproeien op het land wordt hier wel meegenomen, voor zover
de gehaltes boven de streefwaarde liggen.
Emissie naar (oppervlakte)water (tijdens proces en bestemming als verspreiding)
Hier worden de emissies met het proceswater beschouwd, alsmede de emissie in
het geval van de verspreidingsopties.
Bij de verspreiding van producten in oppervlaktewater (zoet of zout) wordt aangenomen dat de totale vracht aan contaminanten voor zover deze de streefwaarde
voor sediment overschrijdt in het milieu terechtkomt (inclusief organische conta¬
minanten). In vergelijking hiermee zijn de emissies naar oppervlaktewater bij de
overige opties relatief laag, mits het proceswater op een adequate manier wordt
gezuiverd.
Voor de duidelijkheid wordt hier opgemerkt dat de in het spreadsheet opgenomen
getallen gehaltes betrekking hebben op de ingangsspecie en dus geen concentratiewaarden in het zwevende stof voorstellen. Dit betekent dat een correctie met de
streefwaarde hier niet mogelijk is.
Verbruik van materialen en grondstoffen (tijdens proces)
Het gaat hier om de materialen grondstoffen die tijdens het proces worden verbruikt. Bij de opties “geen behandeling” vindt dus ook geen verbruik van materia¬
len en grondstoffen plaats.
Om alle gebruikte materialen onder een noemer te kunnen weergeven is ervoor
gekozen de energie-inhoud (GER = Gross Energy Requirement) als maat te nemen. Deze gegevens zijn opgenomen in het werkvel “Energie” (zie ook hoofdstuk
2.3 enbijlage 1).
Techniekgegevens
Onder de techniekgegevens worden genoemd:
1. de behandelingsduur
2. het tijdelijk ruimtebeslag;
3. de productie van reststoffen;
4. de recoveries;
5. dekosten;
6. energieverbruik (onderverdeeld in aardgas, dieselolie en elektnsch).
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens betreffende behandelingsduur, ruimte¬
beslag en productie van reststoffen afkomstig uit [HBS, 1999].
Voor de rijpings- en landfarmopties is een afzonderlijk werkvel “Biologisch
(overzicht)” opgenomen, waarin de uitgangspunten voor deze opties zijn weergegeven. Daarbij is getracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de indelingen
die zijn aangehouden in [CSO, 1999] en [HBS, 1999]. In dat werkvel wordt ook
het ruimtebeslag berekend.
Bij de opties waarbij geen behandeling is toegepast, is geen energieverbruik opge¬
nomen, omdat dit (vrijwel) uitsluitend te maken heeft met het transport (en over¬
slag) van het materiaal. Dit onderdeel kan apart in de betreffende kolommen (zie
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hieronder) in rekening worden gebracht en in de totale kosten worden verdisconteerd.
Onder recovery wordt verstaan de fractie van de betreffende parameter
(organische stof, lutum, verontreinigingen) in het invoermateriaal die in bet pro¬
duct terechtkomt. De recovery van de organische stof en organische contaminanten is bij de biologische technieken gelijk aan 1, of lager ten gevolge van biologische afbraak (afhankelijk van het type specie en de wijze en tijdsduur van de
behandeling). De getallen in de tabel voor rijping en landfarming zijn ingevuld op
basis van gegevens uit [CSO, 1999], met - waar gewenst - hier en daar een intraof extrapolatie.
Voor alle duidelijkheid wordt er nogmaals op gewezen dat de kosten locatie- en
projectspecifiek zijn (denk bijvoorbeeld aan grondkosten). Als men derhalve het
model wil gebruiken, terwijl men een specifieke situatie of een specifiek project
voor ogen heeft en men beschikt over informatie die daarop toegesneden is, dan
zullen de uitkomsten aan waarde winnen als deze informatie wordt ingebracht. Dit
geldt overigens niet alleen voor de kosten, maar ook voor de andere aspecten.
Positieve milieueffecten

De hier in rekening gebrachte effecten zijn achtereenvolgens:
1. de besparing op de te storten hoeveelheid materiaal (in ton per ton droge stof
specie);
2. de besparing op het verbruik van primaire grondstoffen (in ton per ton droge
stof specie; winst in stortvolume kan hieruit worden berekend met de omrekeningsfactoren uit tabel 2);
3. de vemietiging van organische contaminanten (in gram per ton droge stof spe¬
cie);
4. de immobilisatie van zware metalen (in gram per ton droge stof specie).
Een belangrijke parameter bij de vermindering van de te storten hoeveelheid is het
droge-stofgehalte van de (in-situ) specie. De totale massa droge stof in de in-situ
specie is het aftelpunt, of nulsituatie (alles wordt gestort). Als al het materiaal
wordt hergebruikt, of nuttig toegepast, is de onverminderde oorspronkelijke hoe¬
veelheid droge stof dus de winst in stortmassa. Als er bij de beschouwde techniek
reststoffen vrijkomen, moeten de daarmee gemoeide hoeveelheden dus van de
totale (theoretische) stortwinst worden afgetrokken.
Daamaast wordt bij de scheidingstechnieken rekening gehouden met de recovery
van de droge stof (organische stof, zand, slib) in de slibfractie (als deze wordt
gestort). Bij de besparing op primaire grondstoffen wordt gecorrigeerd voor de
afbraak van organische stof en bij de scheidingstechnieken weer voor de recovery
van de bestanddelen in de zand- en de slibfractie.
De afbraak van organische contaminanten wordt bepaald door de recovery van
deze componenten en de concentratie in het uitgangsmateriaal. Voor deze concentraties zijn fictieve waarden ingevuld in het werkvel “Specie_info”.
Om de geimmobiliseerde hoeveelheid metalen te berekenen is in dit laatste werk¬
vel ook een aarmame gedaan betreffende de fractie van de metalen die wordt vast-
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gelegd met de betreffende techniek. Voor thermische desorptie zijn de waarden
vooralsnog puur fictief; voor sinteren en smelten zijn ze berekend uit resultaten
van uitloogexperimenten met baggerspecie uit de Nieuwe Merwede.
Transport
In deze kolommen kunnen door de gebruiker voor zowel de baggerspecie als bet
product (grond, zand, slib, granulaat) de transportafstanden worden ingevuld, gedifferentieerd naar de wijze van transport (as, schip, hydraulisch).
Daamaast kunnen de droge-stofgehaltes worden ingevuld om het energieverbruik,
respectievelijk de transportkosten per ton.km om te kunnen rekenen naar het verbruik en de kosten per tds.km.
Voor de transportafstanden, transportmethoden en droge-stofgehaltes zijn fictieve
waarden ingevuld. Het totale energieverbruik ten gevolge van transport (dieselolie
en elektrisch) wordt berekend in MJ/tds. Wat betreft de transportkosten wordt er
verwezen naar kostencijfers voor de drie onderscheiden transportwijzen in /ton.km
in het werkvel “Kosten”. Deze getallen kimnen sterk varieren, afhankelijk van de
randvoorwaarden (te gebruiken transportmiddelen, transportafstand, relatief aandeel overslag, etc.). Het energieverbruik en de kosten van het transport worden in
de laatste twee kolommen van het werkvel opgeteld bij het energieverbruik en de
kosten van het proces.

2.3.3

Achterliggende berekeningen

Werkvel “Specie_info”
Zoals hierboven aangegeven, wordt in de werkvellen voor de onderscheiden specietypes op verschillende plaatsen verwezen naar het werkvel “Specie_info”.
Hierin staan onder andere:
1. (fictieve, door de gebruiker te wijzigen) waarden voor de concentraties van
contaminanten in de specie;
2. streef- en interventiewaarden voor standaardbodem (met fictieve waarden voor
EOCl en OCB);
3. berekening van interventie- en streefwaarden na bodemtypecorrectie voor de
onderscheiden specietypes;
4. de gemiddelde uitloging van metalen voor ongereinigde, nat gereinigde en
thermisch gereinigde grond [SCG, 1999];
5. aannames voor de ge’immobiliseerde ffacties, etc.
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Werkvel “Energie”
In dit werkvel is een aantal gegevens verzameld ten behoeve van:
1. de berekening van emissies naar de lucht die zijn gerelateerd aan het energieverbruik (CO2, NO^ en SO2), met name bij de thermische verwerkingstechnieken;
2. gegevens waamaar wordt verwezen bij de scheidingstechnieken;
3. gegevens over de energie-inhoud van de verbruikte primaire materialen.
De gegevens met betrekking tot de energie-inhoud van verbruikte primaire materi¬
alen worden gebruikt om het materiaalverbruik onder een noemer te kunnen brengen. De weergegeven getallen betreffen het zgn. GER (Gross Energy Require¬
ment), waarin (naast de verbrandingswaarde) is opgenomen de energie die het kost
om de materialen vanuit de grondstoffen te produceren (zie 00k hoofdstuk 2.3). De
gebruikte referenties zijn ter plaatse weergegeven. Voor actief kool is geen GERwaarde gevonden; er is een voorlopige waarde geschat van 100 MJ/kg.
Werkvel “Kosten”
In dit werkvel zijn de voor de verschillende behandelingsopties gebruikte kostencijfers voor de vier specietypes en de kostencijfers voor de drie transportwijzen
overzichtelijk weergegeven. Aangezien er in de werkvellen “Zandig”, “Matig zandig”, “Kleiig”, “Venig” naar deze plaatsen wordt verwezen, kuimen eenvoudig de
effecten van wijzigingen in de kostengegevens op de verkregen uitkomsten wor¬
den bepaald.
Werkvel “Biologisch (overzicht)”
In dit project wordt bij de defmities en aannames voor rijping en landfarming
(intensief, extensief, kasfarming) zoveel mogelijk aangesloten bij enerzijds de
indeling die wordt gehanteerd in [CSO, 1999] en anderzijds bij die uit [HBS,
1999]. Tabel 3 geeft een overzicht van de hier gehanteerde aannames.
Rijping in depot wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten, in tegenstelling tot
rijping op de kant (binnen een shook van 20 m van de oever, laagdikte 0,25 m).
Onder intensieve landfarming wordt verstaan het regelmatig (bijv. twee keer per
jaar) ploegen, bemesten en aanplanten van het aangebrachte materiaal (laagdikte
0,5 m). De tijdsduur van de behandeling kan varieren van kort (1 jaar), via middellang (2 jaar) tot lang (4 jaar). Hierin is altijd een ontwateringsperiode opgeno¬
men, waarin het watergehalte van de specie in een zo kort mogelijke tijd door
middel van begreppeling en drainage wordt teruggebracht. In deze periode vindt
00k een (gedeeltelijke) rijping plaats.
In plaats van de behandeling door intensieve landfarming kan er na de ontwatering
00k een periode van extensieve landfarming volgen, waarin er niet of nauwelijks
bewerking van het materiaal plaatsvindt. De extensieve landfarmingsduur wordt
ingeschat op 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het type specie. Een andere optie na de
ontwatering is de kasfarm, waarbij de behandeling juist wordt geintensiveerd en de
omstandigheden (met name de temperatuur, het zuurstofgehalte en de vochtigheid)
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voor biologische afbraak worden geoptimaliseerd, o.a. door het aanbrengen van
een overkapping.
label 3

Overzicht aannames behandelingsduur en ruimtebeslag biologische technieken

Optie

Or)
zandig

Naam

nr.

Ruimtebeslag
(m^.jaar/tds)

Behandelingsduur

Laagdikte

(m)

matig
zandig

kleiig

venig

zandig

matig

kleiig

venig

zandig

8

Rijping op de kant

0,25

0,17

0,5

1

1

0,63

2,59

8,30

10,23

9

Ontwatering + Ext.
landfarming (rijping)

0,5

5

7

10

15

9,40

18,12

41,51

76,74

10

Ontwatering + Int.
landfarm, kort

0,5

1

1

1,88

2,59

4,15

5,12

11

Ontwatering + Int.
landfarm, middellang

0,5

3,76

5,18

8,30

10,23

12

Ontwatering + Int.
landfarm, lang

0,5

7,52

10,35

16,60

20,47

13

Ontwatering +
Kasfarm

0,5

0,63

1,29

4,15

5,12

0,33

0,5

Werkvel “Legenda en Noten”
Dit werkvel bevat de uitleg van de noten die in de diverse tabellen zijn toegevoegd
en behoeft geen verdere toelichting.
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3.

Ontwikkeling model BABS (vervolg in fase 2)

3.1

Ontwikkeltraject

3.1.1

Traject

Het huidige spreadsheetbestand vormt de basisstructuur voor een computermodel
van BABS.
Op basis van veel technologische kennis en gezamenlijk gedragen compromissen
is de spreadsheet ingevuld met data en zijn relaties tussen parameters gelegd.
Hiermee is een belangrijke bouwsteen voor de basisstructuur van BABS gelegd.
Om te komen tot een gebruikersvriendelijk en voor het doel geschikt model, zijn
echter nog aanvullende activiteiten benodigd. Dit betreft allereerst:
1. Het nader vaststellen van het doel en de gebruikersgroepen van BABS;
2. Het vaststellen van de modeleisen (gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, intelligentie, bedrijfszekerheid, etc.);
Afhankelijk van bovengenoemde resultaten kan vervolgens gewerkt worden aan:
a. Het uitvoeren van aanpassingen aan de basisstructuur;
b. Het kiezen van het IT-platform;
c. Het kiezen van een goede wijze van presentatie;
d. Het afspreken van afscherming/beveiliging/gebruiksrechten en onderhoud van
het model.

3.1.2

Doel en gebruikersgroepen

Het vervolgtraject begint dus met het nader vaststellen van de beoogde gebruikers
en van de doeleinden waarvoor zij het model willen toepassen. Dit wordt gevolgd
door de eisen/wensen die deze gebruikers hebben ten aanzien van het model.
Het model is kan worden ingezet ter ondersteuning van:
1. Keuzes in de aanpak van locaties (probleembezitters, adviseurs);
2. Keuzes in de aanpak van regionale problemen (bijv. MER-studies depots);
3. Beleidsontwikkeling, scenarioberekeningen (adviseurs, beleidsontwikkelaars).
Het lijkt daarom mogelijk om een tweesporen ontwikkeling in te zetten:
1. Ontwikkeling van een eenvoudig model voor locatiespecifieke keuzes;
2. Ontwikkeling van een breder model voor scenarioberekeningen.

TN 0-rapport

27 van 36

TNO-MEP-R 2000/112

3.1.3

Modeleisen en IT-platform

Hoewel de aan het model te stellen eisen nog wat meet zullen moeten worden
gedetailleerd, is het wel mogelijk om een aantal algemene eisen te noemen, zoals
eisen ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit.
De gebruiksvriendelijkheid heeft uiteraard te maken met de wijze van presentatie
en het IT-platform.
De flexibiliteit wordt zeer belangrijk geacht, vanwege de ontwikkelingen in het
veld, maar ook vanwege de gewenste mogelijkheid om zelf specifieke data in te
kunnen voeren (producteisen, transportgegevens, eigenschappen specie, hoeveelheden, etc.).
Het lijkt in principe mogelijk om door een aantal aanpassingen, het spreadsheetmodel in voldoende mate uit te breiden. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet
van invoerschermen, makro-programma’s, etc.
Een altematief zou zijn om de modelontwikkeling professioneel op te zetten met
behulp van object-georienteerde modelleertechnieken. In eerste instantie zou dit
een toename van de kosten van de ontwikkelingskosten betekenen, maat het zou
wel als voordeel hebben dat onderhoud en uitbreidingen eenvoudiger en goedkoper worden. Of dit een realistisch altematief is, hangt in grote mate af van de
vraag, door hoeveel mensen en voor hoe lange tijd, c.q. voor hoeveel projecten het
model gebruikt zal gaan worden.
De (mogelijk) nog te realiseren uitbreidingen zijn onderstaand weergegeven. Hier¬
bij is tevens aangegeven of deze aanpassingen gewenst zijn voor locatiespecifieke
of beleidsondersteunende (scenario’s) berekeningen.

1. Exacte korrelgrootteverdeling i.p.v. categorie

Locatie

Scenario

ja

nee

ja

ja

de (voorgeprogrammeerde) speciesamenstellingen (zandig,
matig zandig, kleiig venig) vervangen door een door de gebruiker gedefinieerde (gemiddeide) speciesamensteliing.
Hierna kan een automatische voorselectie van de in aanmerking komende behandelingsopties plaatsvinden;

2. Marges in korrelgrootteverdeling i.p.v. vaste waarde in
categorie
de speciesamensteliing aangeven met een bereik in plaats
van met vaste getallen. Dit biedt de mogelijkheid om een
spreiding in de uitkomsten te berekenen en maakt het een¬
voudiger om een idee te krijgen over de nauwkeurigheid van
de berekende resultaten, dan wel om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren;
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3. Koppeling met database speciegegevens

Locatie

Scenario

nee

ja

ja

ja

nee

ja

een automatische koppeling aanbrengen aan een database
met speciegegevens, zodanig dat wordt aangegeven hoeveel
specie er (in een bepaald scenario, zie hoofdstuk 3.3) voor
behandeling door de diverse opties in aanmerking komt (met
bijbehorende milieueffecten en kosten);
4. Aggregatie en Presentatie van resultaten
de resultaten van de berekende aspecten (grafisch) presenteren, zodanig dat er ten behoeve van het onderling vergelijken van de relevante behandeiingsopties een overzichtelijk
beeld wordt gegeven van de kenmerken van deze opties. Dit
punt wordt in hoofdstuk 3.1.4 verder uitgewerkt;
5. Model in omgekeerde richting doorlopen
de mogelijkheid openen om het model ‘in omgekeerde richting te doorlopen’. De huidige opzet gaat uit van de samenstelling van de specie en berekent vervolgens o.a. met de in
het model ingevulde techniekgegevens de samenstelling van
de producten. In principe is het ook mogelijk om uitgaande
van een gewenste productsamenstelling de vereiste samen¬
stelling van de specie te berekenen. Dit geeft per behandelingsoptie de eisen waaraan een specie moet voidoen om een
bepaalde gewenste productkwaliteit te krijgen.

3,1.4

Aggregatie en presentatie van resultaten

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2.3 is het noodzakelijk, dat de uitkomsten
(parameters) van het model worden geaggregeerd tot een hanteerbaar aantal as¬
pecten. Daarbij moeten de te combineren parameters die in onderling verschillende
eenheden zijn gegeven, in vergelijkbare schalen worden uitgedrukt.
Voor het op een vergelijkbare schaal brengen van de parameters zijn in principe de
volgende methoden denkbaar:
a. Voor elke parameter een schaal vaststellen van 0 tot 100, met de maximaal
voorkomende waarde als 100. Deze methode heeft als nadeel, dat als parame¬
ters (bijvoorbeeld emissies) over de hele linie een heel lage waarde hebben, de¬
ze parameters een even groot gewicht krijgen als in het geval dat de waarden
heel hoog zijn.
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b. Voor elke parameter een vaste schaal (ook van 0 tot 100) hanteren die vooraf is
vastgelegd. Deels zou dit kunnen gebeuren op basis van bestaande wettelijke
normen (voor zover aanwezig), deels zouden de schalen door experts panels
kunnen worden vastgesteld (waarbij bijvoorbeeld totaal cijfers voor Nederland
als basis zouden kunnen worden genomen).
c. De scores van de verschillende parameters uitdrukken als relatieve score voor
een referentieoptie (bijvoorbeeld “storten”). Deze methode levert problemen op
als de parameters voor de gekozen referentieoptie een waarde 0 hebben.
Een eerste aanzet tot aggregatie is in de huidige werkvellen al gemaakt Dit is gebeurd in de vorm van een somparameters bij emissies van metalen en organische
microverontreinigingen, bij de afbraak van omives en bij de immobilisatie van
metalen. Ook bet onder een noemer brengen (in de vorm van energie-inhoud) van
de bij de verwerkingsopties verbruikte materialen en grondstoffen valt hieronder.
In de verdere ontwikkeling van bet model zal bet - afbankelijk van de wensen van
de beoogde gebruikers - waarscbijnlijk noodzakelijk zijn de wijze van presentatie
en aggregatie van de uitkomsten verder uit te werken, of aan te passen.

3.2

BABS voor locatiespecifieke keuzes

Voor ondersteuning van de besluitvorming op locaties is bet gewenst dat:
1. Specifieke (exacte) specie-eigenscbappen i.p.v. marges of categorieen kunnen
worden ingevoerd;
2. Locale omstandigbeden meegenomen kunnen worden in de weging.
Deze factoren bepalen beide in grote mate bet resultaat van de besluitvorming en
kunnen op locaal niveau goed worden vastgesteld.
De specie-eigenscbappen zijn van invloed op de voorselectie en op bet resultaat
van de bebandeling. Bebandeling van meer of van emstiger verontreinigd materiaal, zal leiden tot een groter positief effect ten aanzien van reductie van depotvolume en reductie van vracbt of bescbikbaarbeid van stoffen.
Locale omstandigbeden betreffen bijvoorbeeld; transportafstanden, bescbikbare
ruimte in bet gebied, of de mogelijkbeid gebruik te maken van restwarmte. De
transportafstanden zijn reeds bandmatig in te voeren in bet systeem. Ten aanzien
van de overige factoren, zou een module ingebouwd kurmen worden voor de we¬
ging van de aspecten onderling. Bijvoorbeeld: bij weinig bescbikbare ruimte wordt
bet tijdelijk ruimtebeslag zwaarder meegewogen.
Voor locatiespecifieke afwegingen wordt nu voorzien dat bet spreadsheet op eenvoudige wijze wordt aangepast. In een eerste periode zal bet worden getest door
adviseurs van AKWA. Daama kan (bij gebleken succes en eventuele aanpassingen) bet model binnen RWS en eventueel ook daarbuiten worden uitgezet.
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3.3

BABS voor scenarioberekeningen

Onder scenarioberekeningen wordt hier verstaan:
“de uitvoering van berekeningen voor verschillende soorten aanpak,
van diverse partijen specie. ”
Dergelijke berekeningen kunnen van belang zijn bij regionale plannen, bij MER
studies bij de aanleg van depots of bij de voorbereiding van bet beleid.
In deze berekeningen speelt de hoeveelheid van de verschillende soorten specie
een grote rol bij de uiteindelijke consequenties, welke worden vervat onder:
a. kosten
b. milieueffecten
c. benodigde (in relatie tot aanwezige) stort/verwerkingscapaciteit in Nederland
(N.B.: deze vergelijking is nog niet in de basisstructuur opgenomen)
Het type techniek dat wordt ingezet is bepalend voor deze factoren en is afhankelijk van de specie-eigenschappen.
Voor de beleidsontwikkeling is het daarom van belang dat het model gekoppeld
wordt aan databases waarin deze gegevens aanwezig zijn. Een actualisatie van een
dergelijk systeem is momenteel voorzien binnen AKWA.
Belangrijk feit hierbij is de voorhanden zijnde aanpassing in de normering, waardoor mogelijk het aanbod zal veranderen. Tevens moet in 2003 een nieuwe aanpak
voor klasse 2 specie (tot dan toe is verspreiding mogelijk) gereed zijn.
Voorbeelden van scenario's

Tabel 4
Scenario

klasse 2

klasse 3 me

klasse 3 omive

klasse 4

1

verspreiden

IBC

IBC

IBC

2

verspreiden

open put

IBC

IBC

3

open put

open put

verwerken

verwerken

4

open put

open put

open put

open put

5

storten

storten

storten

storten

6

verwerken

verwerken

verwerken

verwerken

Het is de vraag of het onderscheidingsvermogen dat met de modelresultaten wordt
verkregen voldoende groot is om duidelijke verschillen tussen de zes in tabel 4
genoemde scenario’s zichtbaar te maken. Ook op een hoger abstractieniveau zijn
scenario’s te benoemen, gebaseerd op enkele specifieke invalshoeken van waaruit
naar de problematiek wordt gekeken. Deze invalshoeken kurmen zijn:
1. Minimalisering van kosten
2. Minimalisering van milieu-effecten
3. Maximalisering van hergebruik
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Een mogelijke manier om met de scenario’s om te gaan is, dat
1. de verschillende te onderscheiden specietypes met BABS worden doorgerekend
op milieueffecten, kosten, etc. (conform het hiervoor beschreven model voor
locatiespecifieke keuzes);
2. per scenario de hoeveelheden in ogenschouw te nemen specie zodanig over de
behandelingsopties worden verdeeld dat maximaal wordt voldaan aan de doelstelling (invalshoek van het scenario);
3. de uitkomsten van de verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken.
Het bijbehorende schema voor het gebruik van BABS in scenarioberekeningen
wordt gegeven in figuur 5. Met name bij stap 2 zal het gewenst, of noodzakelijk
zijn de verschillende aspecten in de uitkomsten ten opzichte van elkaar te wegen.
Daarbij zal voor elk scenario een eigen set weegfactoren gelden. Het resultaat van
de berekeningen zal leiden tot een kwantitatief overzicht van de consequenties van
de verschillende scenario’s.
De gewichtsfactoren die per scenario (invalshoek) aan de verschillende aspecten
worden gegeven moeten in overleg met de beoogde gebruikers worden vastgesteld. In tabel 5 wordt slechts een voorbeeld gegeven. Daarbij is een uitsplitsing
gemaakt ten aanzien van de milieueffecten. Hier zijn overigens alle emissies gesommeerd. Om dit te realiseren zijn nog enige aanpassingen nodig (zie hoofdstuk
2.2.3).
Tabel 5

Mogelijke invulling van gewichtsfactoren vanuit verschillende invalshoeken
Gewichtsfactoren per invalshoek

Aspect

Min. milieu¬
effecten

Max. hergebruik

Min. stortruimte

Kosten

0.25

0.25

0.25

Min. kosten

Positieve milieuaspecten:
Vetmindering verbruik van primaire grondstoffen

0

0.05

0.50

0.25

Reductie benodigde depotruimte

0

0.05

0.25

0.50

0

0.35

0.00

0.00

Tijdelijk mimtebeslag

0.05

0.00

0.00

Verbruik van energie

0.05

0.00

0.00

Verbruik van materialen en grondstoffen

0.05

0.00

0.00

Productie van reststoffen

0.05

0.00

0.00

Emissies tijdens proces

0.05

0.00

0.00

Emissies tijdens bestemming

0.05

0.00

0.00

Reductie vracht/beschikbaarheid van verontrein.
Negatieve milieuaspecten:

1
Totaal
Hieronder valt alleen proces-gerelateerd ruimtebeslag (met name van belang bij landfarming), dus geen ruimtebeslag door (semi-)permanente stortplaatsen. Het aspect van het beslag leggen op ruimte in stortplaatsen wordt
verdisconteerd in de reductie van de benodigde depotruimte
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Bij invalshoek 1 is het totale gewicht gelegd op het aspect kosten. Bij de overige
invalshoeken spelen de kosten een minder belangrijke rol. De gewichten voor het
kostenaspect zijn bij deze scenario’s daarom op een lagere waarde gesteld. Deze
waarde is niet gelijk aan nul genomen om (financieel gezien) onrealistische behandelingsopties uit te kuimen sluiten. Voor de overige aspecten en scenario’s is
een zekere mix van gewichten gekozen.

/ Benoeming van
scenario's

FYestabekenmerxen

Transport
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afstandenen
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/ Presentatie
milieu-effecten
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v.d. scenario’s/

negab’ef)
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Mlieu-effecten

Speae-

Voorsdecbe

gegevens

behandelings-

(WS-database)

opties

J

en kosten per

species ever
behandelings-

beharxldings-

opties (per scer^o)'

opde

Presentabe
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producten

opde

FiguurS

Stroomschema BABS-scenario's
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Lijst van gebruikte afkortingen

ADP
AKWA
AP
BABS
BBB
BOG
BOS
BsB
CROW
CUR
CZV
DOC
ECA
ECT
EDP
ENW
EOCl
GER
GWP
HT
MER
NEN
NER
NNI
NP
OCB
ODP
PAK
PCB
POCP
PE
POSW
RAW
RIZA
RWS-DWW
SCG
SI
STOWA
TNO-MEP

Abiotic Depletion Potential (LCA-thema)
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems
Acidification Potential (LCA-thema)
Beslismodel Aanpak Baggerspecie
Baggerspecie Behandeling en Bestemming
Brancheorganisatie Grondbanken
Beslissingsondersteimend Systeem
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming
Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
Chemisch zuurstofVerbruik
Dissolved Organic Carbon
Ecotoxicity Aquatic (LCA-thema)
Ecotoxicity Terrestrial (LCA-thema)
Energy Depletion Potential (LCA-thema)
Evaluatienota Water
Extraheerbaar Organisch Chloor
Gross Energy Requirement
Global Warming Potential (LCA-thema)
Human Toxicity (LCA-thema)
Milieueffectrapport
Nederlandse Norm (uitgegeven door het NNI)
Nederlandse Emissierichtlijnen
Nederlands Normalisatie-instituut
Nutrification Potential (LCA-thema)
Organochloorbestrij dingsmiddelen
Ozone Depletion Potential (LCA-thema)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
Photochemical Oxidant Creation Potential (LCA-thema)
Poly-electrolyt
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems
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Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling
Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouw
Servicecentrum Grond
Scheidingsindex
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie
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Bijlage 1

1.

Keuze aannames in spreadsheet

Werkvel voorselectie

In het eerste werkvel wordt op basis van de specie-eigenschappen (input) en de
techniekperformance een selectie gemaakt van de technisch uitvoerbare behandelingsopties. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de behandelingsopties waaruit
gekozen kan worden.
Om het gebruik van het model (ook in de toekomst) zo breed mogelijk te houden,
zijn naast stort- en verspreidingsopties, ook alle perspectiefvolle verwerkingstechnieken in het model opgenomen.
Tabel 1

Overzicht van behandelingsopties in BABS

Geen behandeling
1. Stort in omdijkt depot
2. Stort in diepe put
3. Stort in IBC depot
4. Verspreiden in zoet water
5. Verspreiden in zout water
6. Versproeien op land
7.

Direct toepassen

8. Op de kant zetten
Verwerking van de ongescheiden specie

Fractiescheiding en behandeling slibfractie''

9.

Voor de slibfractie de volgende opties

Rijpen

10. Landfarmen - kort

20. Geen ontwatering

11. Landfarmen - middellang

21. Nat. Ontwatering

12. Landfarmen - lang

22. Mechanische Ontwatering

13. Nat. Ontwatering + kasfarm

23. Sinteren

14. Thermische desorptie

24. Smelten

15. Koude immobilisatie

25. Bioreactor

16. Sinteren

26. Solvent extractie

17. Bioreactor

27. Natte oxidatie

18. Solvent extractie
19. Natte oxidatie
■'

Deze behandelingsmethoden worden gecombineerd met drie verschillende manieren van fractiescheiding:
a) Sedimentatiebekken {nr. 20 - 27)
b) Sedimentatiebekken gevolgd door hydrocyclonage als polishing stap (nr. 28-35)
c) Hydrocyclonage (al dan niet met polishing van de zandfractie in de vorm van flotatie, spiraalscheiding, etc.) (nr. 36-43)
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In totaal zijn zo 43 ‘behandelings- en bestemmingsopties’ (kortweg: behandelingsopties) aanwezig.
De lijst is opgesplitst in:
1. opties zonder voorafgaande behandeling;
2. verwerking van de ongescheiden specie;
3. fractiescheiding gecombineerd met verschillende soorten nabehandeling van de
slibfractie.
Voor het sedimentatiebekken is onderscheid gemaakt tussen directe toepassing van
de zandfractie en polishing van de zandfractie door middel van hydrocyclonage.
Deze laatste optie is toegevoegd, omdat het met name om logistieke redenen in de
praktijk aantrekkelijk kan zijn een sedimentatiebekken te combineren met een
hydrocycloon.
Bij hydrocyclonage op zich (zonder sedimentatiebekken) wordt ervan uitgegaan,
dat er zonodig een polishing van de zandfractie plaatsvindt. Er wordt geen onder¬
scheid gemaakt tussen diverse mogelijke procesconfiguraties (met opstroomkolommen, gravitatieve scheiders, flotatiecellen, e.d.).
Wat betreft de bestemming van de producten wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de diverse types “Toepassing in werk” die mogelijk zijn. Voor een algemeen overzicht van de diverse types toepassing van (bewerkte) baggerspecie
wordt verwezen naar de tabel in bijiage 2, overgenomen uit [CSO, 1999].
De voorselectie vindt plaats aan de hand van een aantal technische criteria ten
aanzien van de ingangspecie (gehalte droge stof, zand, organische stof en verontreinigingsgraad). Specie die niet aan deze criteria voldoet, zal met de behandelingsoptie in kwestie niet leiden tot de producten die de wettelijke eisen voor de
eindbestemming stellen (laatste twee kolommen van het werkvel). Deze behandelingsopties vallen af.
Om de kans te verkleinen dat opties ten onrechte terzijde worden geschoven, zijn
ten eerste de eisen ruim gesteld en bovendien dient de gebruiker de mogelijkheid
te krijgen om handmatig bepaalde opties al dan niet uit te sluiten, of juist op te
nemen. De voorselectiecriteria kunnen dan bijvoorbeeld worden gebmikt om bij
overschrijding een melding aan de gebruiker te genereren. Dit geldt in ieder geval
voor het minimale percentage droge stof dat voor enkele opties is aangegeven en
dat niet als selectiecriterium dient te worden gezien, maar als een waarde waaronder er een indicatieve melding (waarschuwing) aan de gebruiker wordt gegeven.
De getalswaarden van de criteria die voor zijn ingevuld, zijn te beschouwen als
een expertopinie van de begeleidingscommissie van dit project.
Om de opties met het sedimentatiebekken niet bij voorbaat uit te sluiten voor matig zandige specie (zandgehalte 47% op basis van droge stof), is het minimale
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zandpercentage voor deze opties gesteld op 45%. Voor de hydrocylonage-opties is
het minimale zandpercentage 10% lager gesteld (dus op 35%).
Het resultaat van de gegeven criteria ten aanzien van de voorselectie is hieronder
samengevat:
1. voor zandige en matig zandige specie vallen af:
- de opties 16 t/m 19 (sinteren, bioreactor, solvent extractie, natte oxidatie,
alle zonder jfractiescheiding) vanwege een te hoog zandgehalte.
2. voor kleiige specie vallen af:
- alle ffactiescheidingsopties (20 t/m 43) vanwege een te laag zandgehalte;
- de opties 10, 11, 13 (korte en middellange intensieve landfarm en kasfarm,
alle drie vanwege een te laag zandgehalte);
- de optie 15 (koude immobilisatie, vanwege een te hoog organischestofgehalte);
- de opties 17 t/m 19 (bioreactor, solvent extractie en natte oxidatie, vanwege
een te hoog zandgehalte).
3. voor venige specie vallen af:
- alle ffactiescheidingsopties (20 t/m 43) vanwege een te laag zandgehalte;
- de opties 9 t/m 11 (rijpen / extensieve landfarm, korte en middellange inten¬
sieve landfarm) en de opties 13 t/m 15 (kasfarm, thermische desorptie en
koude immobilisatie), alle vanwege een te hoog organische-stofgehalte;
- de opties 10, 11 en 13 vanwege een te laag zandgehalte (naast een te hoog
organische-stofgehalte).
Naast het droge-stofgehalte, het zandgehalte en het organische-stofgehalte, zijn
ook eisen opgenomen voor de maximale verontreinigingsklasse van de ingangsspecie. Deze komen voort uit wettelijke bepalingen en normen, voor wat betreft de
opties zonder behandeling. Voor de opties met behandeling, zijn deze bepaald
door terug te rekenen vanuit de aan de producten gestelde eisen (milieuhygienisch
en/of civiel/technisch), met behulp van de rendementen van de diverse verwerkingstechnieken. Voor de maximale verontreinigingsklasse of -concentratie van
het ingangsmateriaal wordt gebruik gemaakt van de klasse-indeling volgens ENW,
de gehaltetoets bij verspreiding in zout water, of (een factor maal) de grenswaarde
uit het BsB.
Eisen die aan de producten worden gesteld, zijn hier niet in detail aangegeven. In
het algemeen zijn voor producten die in werken worden toegepast de bepalingen
uit het BsB en het RAW (naast eventuele NEN-bepalingen) van kracht, die eisen
stellen op basis van milieuhygienische, respectievelijk civieltechnische criteria. In
bijiage 3 zijn enkele voorbeelden gegeven van civieltechnische eisen die aan zand
worden gesteld, afhankelijk van het type toepassing.
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2.

Werkvellen voor hoofdberekeningen voor vier specietypen

De technische inzetbaarheid en het rendement van technieken worden sterk bepaald door de specie-eigenschappen. Behoudens het type verontreiniging, speelt
hierbij ook de mate van zandigheid een grote rol. Daarom zijn vier verschillende
werkvellen gemaakt, waarin aangepaste formules voor de hoofdberekeningen zijn
opgenomen:
“zandige”, “matig zandige”, “kleiige” en “venige” specie. Bij de invulling van de
formules en gegevens in deze werkvellen is gebruik gemaakt van de in tabel 2
gegeven specie-eigenschappen.
Tabel 2

Gemiddelde speciesamenstelling per type

Parameter

Een held

Droge-stofgehalte (in-situ)

% m/m
tds/m^ in-situ

zandig

Specietype
matig
kleiig
zandig

venig

68

56

41

35

1,170

0,846

0,532

0,430

ton/m^ in-situ

1,72

1.51

1,30

1,23

Gehalte fijne fractie

tds/m® in-situ

0,234

0,423

0,426

0,387

Zandgehalte op basis van minerale delen

% > 63 pm

80

50

20

10

18

7

In-situ dichtheid

Zandgehalte op basis van droge stof

% m/m > 63 pm

78

47

Min.slibgehalte op basis van droge stof

% m/m < 63 pm

20

47

70

63

12

30

22

25

Organische stofgehalte op basis van droge stof

% m/m

2

6

Lutumgehaite op basis van droge stof

% m/m

3

10

De inhoud van de verschillende werkvellen wordt hieronder nader beschreven. De
gegevens zijn daarin zoveel mogelijk uitgedrukt per ton droge stof ingangsmateriaal (gebaggerde specie). Een omrekening naar m^ in-situ specie kan met de gege¬
vens uit tabel 2 plaatsvinden.
Globale indeling van de werkvellen
Voor de onderscheiden types specie (zandig, matig zandig, kleiig, venig) zijn in
deze werkvellen gegevens verzameld over de milieubelasting van de diverse opties, en gegevens over technische en economische aspecten, zoals recoveries
(rendementen van de processen), energieverbruik en kosten. Beide laatste para¬
meters omvatten zowel het beschouwde proces als het transport van baggerspecie
en producten.
De gegevens over de milieubelasting hebben betrekkmg op:
1. emissies naar lucht, bodem, en oppervlaktewater;
2. verbruik van materialen en grondstoffen;
3. tijdelijkruimtebeslag;
4. productie van reststoffen;
5. energieverbruik.

TNO-rapport

TNO-MEP-R 2000/112
Bijiage 1

Daamaast worden positieve gevolgen voor het milieu onderscheiden:
1. vermindering van stortruimte (uitgedrukt in massa te storten materiaal);
2. besparing op het verbruik van primaire grondstoffen;
3. vemietiging van organische contaminanten;
4. immobilisatie van metalen.
In de vermindering van de stortmimte is de eerder genoemde productie van reststoffen verdisconteerd.
De recovery per verontreinigende stof en per behandelingsoptie, wordt gebruikt
om een aantal van deze parameters te berekenen en te toetsen aan de vereiste productkwaliteit.
Het produceren van geluidhinder en stankhinder is buiten beschouwing gelaten,
vanwege de geringe omvang van de effecten en het gebrek aan kwantitatieve gegevens.
Voor de berekening van een aantal milieueffecten is het noodzakelijk om de samenstelling van de specie te kennen. De macrosamenstelling wordt aangeduid
door de naam van het betreffende werkvel (“Zandig”, “Matig zandig”, etc.). Voor
de gehaltes aan verontreinigende stoffen is een aanname gemaakt die in het werk¬
vel “Specie_info” wordt gegeven (zie ook tabel 1).
Indien de samenstelling niet voldoet aan de eisen die in het werkblad
“Voorselectie” voor een specifieke optie aan de specie worden gesteld, zijn de
cellen voor die optie in het betreffende werkvel zwart gemaakt.
In het werkvel “Specie_info”, maar ook in andere werkvellen is door middel van
een “vet” markering aangegeven waar er sprake is van aannames die zijn gedaan
bij het invullen van default waarden ten aanzien van speciegegevens, milieueffec¬
ten, transportafstanden, kosten, etc. Er wordt met nadruk op gewezen dat deze
aannames in concrete gevallen steeds op hun geldigheid moeten worden getoetst
en waar nodig aangepast.

2.1

Emissie naar lucht (tijdens verwerkingsproces)

Dit betreffen emissies van CO , NO,, en SO tijdens de verwerking. Deze zijn gerelateerd aan het energieverbmik en verwijzen naar de gegevens in het werkvel
“Energie”. Hierin staan de emissies per eenheid van energieverbmik (liters dieselolie, m^ aardgas, kWh elektrische energie).
Voor thermische processen (thermische desorptie, sinteren en smelten) zijn de
defaultwaarden voor NO„ en SO gebaseerd op vigerende vergunningseisen (NER;
200 mg/Nm^). In dat geval is het afgasdebiet geschat uit het energieverbmik. Uit
[MER, 1993] en [MER, 1994] wordt in het werkvel “Specie_info” een gemiddelde
emissie berekend van ca. 340 g/tds (297 g/tds, resp. 386 g/tds), voor zowel NO^ als
SO . De emissie van Hg zou op dezelfde manier kunnen worden berekend
(resultaat: 0,35 g/tds), maar het lijkt reeler om hierbij rekening te houden met de
2

2

2

2
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concentratie in het invoermateriaal. Gegevens uit [MER, 1994] leiden dan tot een
waarde van 0,11 g/tds bij een invoergehalte van 10 mg/kg d.s.
Voor sinteren zijn de gevonden waarden vermenigvuldigd met een factor ter
grootte van het slibgehalte (gegeven in het werkvel “Specie-info”), in het geval er
een fractiescheiding aan het thermische proces voorafgaat.
De emissie van stof wordt niet meegenomen, omdat deze in het geval van diffuse
bronnen niet goed is aan te geven en omdat de emissie uit puntbronnen
(bijvoorbeeld een schoorsteen) te verwaarlozen is ten opzichte van die uit diffuse
bronnen.

2.2

Emissie naar bodem tijdens bestemming

Onder deze emissies wordt het uitlogen van verontreinigende stoffen uit de producten tijdens de (eind)bestemming verstaan. Er worden acht metalen (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Pb, Ni en Zn) en sulfaat beschouwd.
Uitloging van organische contaminanten wordt (met uitzondering van versproeien
op land, zie hieronder en hoofdstuk 2.2) niet in rekening gebracht, omdat deze in
het algemeen beperkt van omvang is en omdat hiervoor te weinig betrouwbare
gegevens beschikbaar zijn.
De emissies bij de bestemming verspreiding naar zoet, of zout water worden niet
hier meegenomen, maar bij de emissie naar het (oppervlakte)water (zie hieronder).
De emissie bij verspreiden door versproeien op het land wordt hier wel meegeno¬
men, voor zover de gehaltes boven de streefwaarde liggen.
Gebruikte data:
De emissies bij toepassing van niet als grond te beschouwen producten, zoals ba¬
salt en granulaten zijn op basis van gegevens voor producten van baggerspecie uit
de Nieuwe Merwede [POSW, 1995; RIZA, 1997] berekend als het percentage van
de oorspronkelijke vracht aan metalen dat uitloogt (kolomproef, L/S = 10). Hetzelfde is gedaan voor producten verkregen met koude immobilisatie
(getalswaarden zijn nu nog fictief, moeten nog worden gecorrigeerd).
De emissies naar de bodem van baggerspecie en producten die gestort worden zijn
op nul gesteld. Deze emissies zijn op basis van de nieuwste inzichten zeer gering
in omvang.
Voor een inschatting van de uitloging van grond voor de overige opties is gebmik
gemaakt van ervaringscijfers ter beschikking gesteld door het SCG [SCG, 1999].
Hierin is op basis van een bestand met gegevens over samenstelling en uitloging
van ca. 1000 grondmonsters de gemiddelde uitloging bepaald voor ongereinigde
grond, nat gereinigde grond en thermisch gereinigde grond. Er bleek daarbij geen
rechtstreeks verband tussen uitloging en concentratie te bestaan.
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In het werkvel “Specie_info” zijn de gemiddelde uitloogwaarden voor de verschillende metalen opgenomen. Bij de verwijzing naar deze waarden is wel een
“ja”/”nee” beslissing ingebouwd: de uitloging wordt op nul gesteld, als voor het
betreffende metaal geen concentratiewaarde groter dan de streefwaarde is opgegeven (eveneens in het werkvel “Specie-info”). Uit de waarden voor de afzonderlijke
metalen wordt door middel van gewogen optelling een somparameter voor de uit¬
loging berekend. Hike afzonderlijke waarde wordt daarbij genormeerd naar de be¬
treffende streefwaarde (na toepassing van de bodemtypecorrectie volgens het
BsB). '
Bij gebrek aan specifieke gegevens zijn voor de grondproducten na behandeling in
een bioreactor, met solvent extractie en natte oxidatie dezelfde uitloogwaarden
aangehouden als voor niet gereinigde grond.
Voor de grond na thermische desorptie zijn de waarden voor thermisch gereinigde
grond genomen en voor de zandfractie na scheiding de waarden voor nat gereinig¬
de grond. Deze laatste waarden zijn vermenigvuldigd met het zandgehalte in het
invoermateriaal (uit het werkvel “Specie-info”).
Voor de slibfractie na scheiding zijn weer alleen getallen (gecorrigeerd voor het
zandgehalte) ingevuld, als deze als grond (in een werk) wordt toegepast. Daarbij
zijn de waarden voor ongereinigde grond als basis genomen.
De emissie van sulfaat naar de bodem is in de huidige tabel bij gebrek aan gedetailleerde gegevens vooralsnog zeer globaal als volgt ingevuld: er is aangenomen
dat (voor de gevallen dat er uitloging optreedt), deze 70% van het totaal aanwezige sulfaat bedraagt [CSO, 1999] en dat het sulfaatgehalte (in gewichtshoeveelheid)
150% bedraagt van het totaal zwavelgehalte (dit komt neer op 50% omzetting van
sulfide tot sulfaat; mol. gewicht van sulfaat is drie maal mol. gewicht van zwavel).
Dit laatste is uiteraard sterk afhankelijk van de rijpingsgraad van de specie. ^

2.3

Emissie naar (oppervlakte)water (tijdens proces en bestemming
als verspreiding)

Hier worden de emissies met het proceswater beschouwd, alsmede de emissie in
het geval van de verspreidingsopties.
Bij de verspreiding van producten in oppervlaktewater (zoet of zout) wordt aan¬
genomen dat de totale vracht aan contaminanten voor zover deze de streefwaarde
voor sediment overschrijdt in het milieu terechtkomt (inclusief organische conta¬
minanten). In vergelijking hiermee zijn de emissies naar oppervlaktewater bij de
overige opties relatief laag, mits het proceswater op een adequate manier wordt
gezuiverd.
Voor de duidelijkheid wordt hier opgemerkt dat deze getallen betrekking hebben
op de ingangsspecie en dus geen concentratiewaarden in het zwevende voorstellen.
Ze mogen dus niet worden gecorrigeerd met de streefwaarde.
'

Er is voor de default-emissie naar de bodem geen onderscheid gemaakt tussen
enerzijds op de kant zetten en anderzijds opties waarbij de (al dan niet behandelde) grond wordt toegepast in (civiele) werken.

^

Bij versproeien op het land is de totale hoeveelheid sulfaat (dus 100 % i.p.v. 70
%) als emissie beschouwd.

TNO-rapport

TNO-MEP-R 2000/112
Bijiage 1

Gebruikte data:
Proceswater:
Een directe relatie tussen de vracht in het proceswater en de concentratie in het ingangsmateriaal is vaak niet bekend. Daarom is er voor gekozen om vooralsnog
zoveel mogelijk dezelfde waarden te gebruiken als in de haalbaarheidsstudie naar
grootschalige verwerkingstechnieken is gedaan, zie [TNO, 1996]. In deze studie
zijn alleen de metalen Cd, Cu, Pb en Zn beschouwd. De waarden voor de overige
vier metalen zijn nu aangevuld door ruwweg de verhouding tussen deze en de vier
eerder genoemde metalen te nemen die uit [SCG, 1999] voor ongereinigde grond
volgt. Deze berekening wordt uitgevoerd in het werkvel “Specie_mfo”.
Omdijkte depots
Ten aanzien van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het oppervlaktewater vanuit omdijkte depots is de verspreiding met het retourwater beschouwd.
Een groot aantal aspecten is hierbij van belang.
Als eerste moet worden bedacht dat de verontreinigende stoffen voor een deel opgelost (in het poriewater) aanwezig zijn, voor een deel gebonden aan opgeloste organische koolstof (DOC) en voor een (belangrijk) deel gebonden aan zwevende
stof Het retourwater waarin deze stoffen worden geloosd, bestaat uit proceswater,
regenwater en consolidatiewater.
Het proceswater is het water dat tijdens baggeren in de specie terechtkomt
(uitlevering) en water dat bij hydraulisch verpompen aan de baggerspecie wordt
toegevoegd. Met het regenwater komt ook een (kleine, te verwaarlozen) extra
hoeveelheid verontreinigende stoffen in het depot (atmosferische depositie). Het
aandeel van het consolidatiewater (uitgeperst poriewater) zal toenemen, naarmate
het depot in een verder gevorderd vulstadium komt.
Sedimentatie- en resuspensieprocessen zijn van groot belang voor de emissie van
zwevende stof (met daaraan gebonden verontreinigende stoffen) via het retourwa¬
ter. Uiteraard speelt het vulregime (diepte van de put, wijze en snelheid van vullen, compartimentering, etc.) en de gekozen eindafwerking daarbij een belangrijke
rol. Tenslotte kan door middel van een waterzuiveringsstap (bezinkingsbekken)
het zwevend stofgehalte in het retourwater worden verlaagd. In [RIZA, 1993] is
voor het depot IJsseloog (Ketelmeer) berekend, dat gemiddeld 0,04% van de geborgen hoeveelheid cadmium met het retourwater wordt geloosd, afhaiikelijk van
het gekozen depot-altematief. Voor PCB 153 is dat gemiddeld 0,06%.
Gezien de relatief grote marges in de uitkomsten is er hier voor gekozen geen ver¬
der onderscheid tussen de diverse componenten aan te brengen en de genoemde
getallen voor cadmimn en PCB 153 als representatief te beschouwen voor respectievelijk metalen en organische componenten.
Vervolgens is aangenomen dat er nog een waterzuivering plaatsvindt, waarbij respectievelijk 78 en 75% van de verontreiniging wordt verwijderd. De effectiviteit
van de waterzuivering hangt hierbij af van het aandeel van de betreffende compo¬
nent dat is gebonden aan zwevend stof. Voor zwevend stof is een verwijderingsrendement van 80% aangehouden [RIZA, 1993].’

In de praktijk is de waterzuivering niet gerealiseerd; ook zonder waterzuivering
wordt voldaan aan de de WVO-vergunning.
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Diepe putten
Bij de verspreiding vanuit diepe putten spelen grotendeels dezelfde aspecten een
rol als genoemdbij omdijkte depots. In [MER, 1996] is een aantal gegevens vermeld over het vrijkomen van diverse stoffen bij berging van baggerspecie in de
Kaliwaal. Op basis van deze getallen is een globale berekening gemaakt van het
percentage van de verontreinigende stoffen in de te bergen specie dat zich in het
geval van berging in diepe putten kan verspreiden naar het oppervlaktewater.
Het resultaat (zie werkvel “Specie_info”) varieert tussen 0,014% voor arseen en
0,0014% voor organische componenten. Met name voor de organische componenten lijken deze waarden aan de lage kant, zeker in vergelijking tot de bij om¬
dijkte depots berekende waarden. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door het feit dat in [MER, 1996] geen gegevens voor vrijkomende vrachten aan
organische componenten in opgeloste vorm, of gebonden aan DOC worden vermeld.
In het spreadsheet zijn de default waarden voor organische componenten daarom
verhoogd. Dit is gebeurd door de waarden te vermenigvuldigen met de verhouding
tussen het percentage arseen geemitteerd bij de open put en dat bij het omdijkte
depot. Het resultaat van de berekening is dat 0,02% van de organische compo¬
nenten wordt geemitteerd Er kan tijdens het vullen in bepaalde gevallen ook bij
diepe putten sprake zijn van een toegevoegde waterzuiveringsstap. In het model
(werkvel “Specie_info”) is echter als default-situatie aangenomen dat dit niet het
geval is. Aangenomen is verder, dat de geborgen specie wordt afgedekt met een
(relatief) schone laag specie, zodat er na het vullen geen verontreinigende stoffen
meer in het oppervlaktewater worden geemitteerd.
IBC stortplaatsen
Voor de berging van baggerspecie op IBC-stortplaatsen zijn geen gegevens gevonden. Eventueel zouden hier in eerste benadering dezelfde getallen als bij om¬
dijkte depots kuimen worden ingevuld.
Versproeien op land
Voor versproeien op het land is de emissie al verdisconteerd in de emissie naar
bodem, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven. De emissie naar het water is daarom
op 0 gesteld.
Overige technieken
Ook voor koude immobilisatie is een nulemissie aangenomen. Voor de bioreactor
en solvent extractie zijn bij gebrek aan gedetailleerde gegevens dezelfde waarden
aangenomen als voor landfarming. Er is voor wat betreft de emissies geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende landfarmingsopties en evenmin tussen de
verschillende fractiescheidingsopties. Voor de CZV- en de ammoniumemissie die
met name bij natte oxidatie relevant zijn, wordt aangenomen dat deze door middel
van een waterzuiveringsstap (inbegrepen in de kosten en het energieverbmik) tot
nul, dan wel tot een voor lozing toegestane waarde kunnen worden gereduceerd.
Evenals bij de emissie naar bodem wordt ook bij de emissie naar water voor de acht metalen een somparameter berekend. Ook hierbij wordt een gewogen gemiddelde genomen,
waarbij wordt genoimeerd naar de streefwaarde bodem. Overweging daarbij is, dat de
verontreinigende stoffen grotendeels zijn gebonden aan bodemdeeltjes.
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Behalve de emissies van het achttal metalen zijn ook die van enkele organische contaminanten (minerale olie en PAK) ingeschat (grotendeels eveneens op basis van de getallen uit
[TNO, 1996], De emissie van de overige organische parameters (PCB en OCB) is op nul
gesteld (behalve bij de verspreidingsopties). EOCl is niet als parameter opgenomen, omdat
er met deze parameter een dubbeltelling zou optreden met PCB en OCB. In het uiteindelijke model moet de parameter OCB nog worden uitgesplitst naar de individuele stoffen. Op
dezelfde wijze als voor de metalen is ook voor de omives een somparameter berekend.
Voorlopig is als streefwaarde voor OCB als fictieve waarde 0,01 mg/kg d.s. genomen (d.i.
gelijk aan de streefwaarde voor HCH-verbindingen).
Voor sulfaat is alleen een emissie ingevuld bij verspreiding in zoet en zout water. Deze
emissie is gelijk gesteld aan 150% van het totaal zwavelgehalte (zie ook de vorige paragraaf).

2.4

Verbruik van materialen en grondstoffen (tijdens proces)

Het gaat hier om de materialen grondstoffen die tijdens het proces worden verbruikt. Bij de optics “geen behandeling” vindt dus ook geen verbruik van materia¬
len en grondstoffen plaats.
Om alle gebruikte materialen onder een noemer te kunnen weergeven is ervoor
gekozen de energie-inhoud (GER = Gross Energy Requirement) als maat te nemen. Deze gegevens zijn opgenomen in het werkvel “Energie”.

Gebruikte data:
Landfarming
Voor landfarming wordt in [HBS, 1999] een totaal van 1 kg/tds genoemd. Dit is
verdeeld over het verbmik van kalk (0,2 kg/tds) en kunstmest (0,8 kg/tds). Het
werkelijk benodigde kalkverbmik is afhankelijk van de zuurgraad en het bufferend
vermogen van de specie. Het eventueel toepassen van een kunststof folie als onderafdichting wordt als PM-post opgenomen, aangezien ook bijvoorbeeld compost
als onderafdichting kan worden gebmikt. Het verbruik aan folie (indien van toe¬
passing) wordt in [TNO, 1996] geschat op ca. 0,5 a 1 kg/tds.
Bioreactor
Voor een behandeling met een bioreactor wordt in [HBS, 1999] voor het verbruik
van materialen en grondstoffen een totaal van 2,5 kg/tds genoemd. Dit is verdeeld
over het verbmik van kalk (0.5 kg/tds) en kunstmest (2 kg/tds). Daamaast kan er
nog sprake zijn van verbmik van zuur, loog en polyelectrolyt (voor een ontwateringstap). Deze cijfers zijn als PM-post opgenomen.
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Thermische reiniging
Voor thermische bodemreiniging wordt het verbruik aan actief kool en kalk (t.b.v.
de rookgasreiniging) op basis van cijfers in [MER, 1994] berekend op 0,11 kg
kool en 2,1 kg kalk per ton d.s. In [TNO, 1996] zijn voor thermische reiniging,
sinteren en smelten waarden van ca. 0,1 kg kool en 1,5 kg kalk (CaO) vermeld.
Deze laatste cijfers zijn in de tabel gebmikt.’ Ook het polyelectrolytverbruik 0,5
kg/tds) voor deze technieken komt uit deze referentie. Als PM-posten zijn het verbmik van zuur en loog opgenomen. Niet in de tabel opgenomen is het verbmik
van paneerzand (kwartszand) bij het sinterproces (ca. 3% op droge-stofbasis).
Koude immobilisatie
Voor koude immobilisatie is alleen rekening gehouden met het verbruik van ce¬
ment (ca. 10% Portland cement op droge-stofbasis, zie [HBS, 1999]. Mogelijk
wordt er bij kleiige specie ook nog schoon zand, of niet-reinigbare grond toegevoegd om het materiaal op specificatie te brengen. Vooralsnog is ervoor gekozen
om vast te houden aan de eisen zoals die in het werkvel “Voorselectie” zijn opge¬
nomen, hetgeen betekent dat kleiige specie op basis van het te hoge orgamsche
stofgehalte als met deze techniek niet behandelbaar wordt beschouwd.
Solvent extractie
Het grondstoffenverbmik bij solventextractie wordt bepaald door het verbruik aan
aceton en actief kool; in totaal 3 kg/tds [HBS, 1999]. Er wordt hier geen specifica¬
tie (onderverdeling) gegeven; als voorlopige getallen zijn 0,5 kg kool en 2,5 kg
aceton per ton d.s. ingevuld. Het verbruik aan stikstof is 4 NmVtds volgens [HBS,
1999], d.i. ca. 5 kg/tds.
Natte oxidatie
Bij natte oxidatie zijn voor zuur- en loogverbruik de waarden uit [TNO, 1996]
aangehouden. Als extra gegeven is een post van 0,5 kg polyelectrolyt per ton d.s.
voor de waterzuivering opgenomen.
Scheiding
Voor de scheidingstechnieken (sedimentatiebekken en hydrocyclonage) waarbij er
geen behandeling van de slibfractie plaatsvindt, is er geen rekening gehouden met
verbmik van materialen en grondstoffen, met uitzondering van een post voor ver¬
bmik van polyelectrolyt in het geval de slibfractie mechanisch wordt ontwaterd en
een PM-post voor het verbmik van folie (met name in het geval er sprake is van
natuurlijke ontwatering van de slibfractie). Als er wel een behandeling van de slib¬
fractie plaatsvindt, zijn de getallen gebaseerd op de overeenkomstige getallen van
de optie zonder fractiescheiding. In dat geval is er een correctiefactor toegepast ter
grootte van het slibgehalte (= 1 - zandgehalte).

Voor sinteren en smelten zijn - in het geval er een fractiescheiding als voorbehandeling plaatsvindt - de cijfers gecorrigeerd met een factor ter grootte van het
slibgehalte (1 - zandgehalte), omdat de getallen in [TNO, 1996] gebaseerd zijn
op de fijne fractie als invoermateriaal, terwijl in het huidige model de fractie¬
scheiding als onderdeel van het proces wordt gezien.
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2.5

Techniekgegevens

Onder de techniekgegevens worden de behandelingsduur, het tijdelijke ruimtebeslag, de productie van reststoffen, de recoveries, de kosten en het energieverbruik
(onderverdeeld in aardgas, dieselolie en elektnsch) gegeven.
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens betreffende behandelingsduur, ruimtebeslag en productie van reststoffen afkomstig uit [HBS, 1999]. Voor de rijpingsen landfarmopties is een afzonderlijk werkvel “Biologisch (overzicht)” opgenomen, waarin de uitgangspunten voor deze opties zijn weergegeven. Daarbij is getracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de indelingen die zijn aangehouden
in [CSO, 1999] en [HBS, 1999]. In dat werkvel wordt ook het ruimtebeslag berekend.
Bij de opties waarbij geen behandeling is toegepast, is geen energieverbruik opgenomen, omdat dit (vrijwel) uitsluitend te maken heeft met het transport (en over¬
slag) van het materiaal. Dit onderdeel kan apart in de desbetreffende kolommen
(zie 2.7) in rekening worden gebracht en in de totale kosten worden verdisconteerd.
Onder recovery wordt verstaan de ffactie van de betreffende parameter
(organische stof, lutum, verontreinigingen) in het invoermateriaal die in het pro¬
duct terechtkomt. De recovery van de organische stof en organische contaminanten is bij de biologische technieken gelijk aan 1, of lager ten gevolge van biologische afbraak (afhankelijk van het type specie en de wijze en tijdsduur van de
behandeling). De getallen in de tabel voor rijping en landfarming zijn ingevuld op
basis van gegevens uit [CSO, 1999], met - waar gewenst - hier en daar een intraof extrapolatie.
Voor alle duidelijkheid wordt er nogmaals op gewezen dat de kosten locatie- en
projectspecifiek zijn (denk bijvoorbeeld aan grondkosten). Als men derhalve het
model wil gebruiken, terwijl men een specifieke situatie of een specifiek project
voor ogen heeft en men beschikt over informatie die daarop toegesneden is, dan
zullen de uitkomsten aan waarde winnen als deze informatie wordt ingebracht. Dit
geldt overigens niet alleen voor de kosten, maar ook voor de andere aspecten.
Gebruikte data:
Ruimtebeslag
Voor koude immobilisatie is als voorlopige waarde voor de behandelingsduur en
het tijdelijke mimtebeslag respectievelijk 0,15 jaar en 0,3 m^.jaar/tds geschat, om
rekening te houden met de benodigde voorbehandeling (rijping).
Bij de scheidingstechnieken is het mimtebeslag ten gevolge van natuurlijke ontwatering van de slibfractie geschat op 80 m^.dag/tds (0,22 m^.jaar/tds). In het geval van slibbehandeling (sinteren, smelten, bioreactor, solventextractie, natte oxidatie) is het mimtebeslag van de scheidingsoperatie opgeteld bij dat van de nabehandeling (gecorrigeerd voor het slibgehalte van het uitgangsmateriaal).
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Reststoffen
De productie van reststoffen is met name bij de thermische techmeken ingevuld
(gegevens uit [HBS, 1999]. Bij de scheidingstechnieken wordt bet geproduceerde
slib als reststof beschouwd, indien dit wordt gestort. Deze slibproductie is berekend uit de recovery van de droge stof.
Recovery
De recoveries bij de scheidingstechnieken zijn berekend op basis van gegevens uit
[TUD, 1999]. De overige getallen zijn te beschouwen als een expertopinie van de
begeleidingscommissie. Overwegingen die een rol hebben gespeeld, waren onder
meer dat het met hydrocyclonage in principe mogelijk is sterker verontreinigde
specie te behandelen dan met sedimentatiebekkens. De recoveries van de verontreinigende stoffen zijn bij sedimentatiebekkens 20% hoger verondersteld dan die
bij hydrocyclonage. In de recovery van de droge stof en het zand is geen onderscheid gemaakt tussen beide technieken. In het zandproduct zal bij hydrocyclona¬
ge meer “zand” (minerale deel^es > 63 pm) aanwezig zijn en bij het sedimentatiebekken meer “shb” (minerale deeltjes < 63 pm en organische stof) ten gevolge van
de minder goede scheidingsscherpte. Dit heeft echter nauwelijks gevolgen voor de
genoemde recoveries. Hoe hoog de recoveries in werkelijkheid zullen zijn, hangt
sterk af van de specie-eigenschappen en van de wijze waarop de verontreinigende
stoffen daarin gebonden zijn. Om hierover meer te kunnen zeggen moet een op
deze technieken toegesneden model worden gebruikt, zoals het model dat in ontwikkeling is bij de TUD [TUD, 1999]. In principe heeft men door het instellen van
procesparameters, of door het bepalen van de afgravingsgrenzen (bij sedimenta¬
tiebekkens) de mogelijkheid om te kiezen voor hetzij een kleine hoeveeUieid zeer
zuiver product, of een grotere hoeveelheid product van mindere kwaliteit.
Kosten
De kostencijfers en de gegevens over het energieverbruik zijn zoveel mogehjk
overgenomen uit [HBS, 1999]. De kostengegevens zijn verzameld in een apart
werkvel (“Kosten”), waamaar - voor zover relevant - steeds wordt verwezen. In
een aantal gevallen (met name bijvoorbeeld de stortkosten) zijn de cijfers te be¬
schouwen als expert opmie van SCG en/of RIZA. Soms is er ook een schatting
(extrapolatie, interpolatie) gemaakt. Deze geschatte waarden zijn in het werkvel
“Kosten” vet weergegeven.
Bij de scheidingstechnieken, sinteren, smelten en koude immobilisatie is de mo¬
gelijkheid ingebouwd om rekening te houden met de (fmanciele) opbrengst van de
producten (zand, of immobilisaat). Hiertoe wordt er verwezen naar de betreffende
cellen in het werkvel “Kosten”, waar de opbrengst per ton product door de gebmiker kan worden aangepast, afhankehjk van de gekozen bestemming (hoogwaardige, of laagwaardige toepassing) en de marktsituatie. Default staan de waar¬
den op / 7,50, / 15, / 15 en / 15 per ton voor respectievelijk zand, kunstbasalt,
granulaat van sinterproces en granulaat van koude immobilisatie.
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Voor het sedimentatiebekken zijn in [HBS, 1999] als kosten opgegeven / 10 tot
/ 20 per
in-situ specie (voor specie met meer dan 50% zand). Aangenomen is
dat deze kosten exclusief het storten van de slibfractie zijn. Voor de opties waarbij
een combinatie plaatsvindt van het sedimentatiebekken en polishing van de zandfractie door middel van hydrocyclonage wordt in het werkvel “Specie_info” aan
de gebmiker de mogehjkheid geboden om aan te geven welk percentage van het
zand de polishing stap ondergaat (default waarde 25%). Bij de berekening van de
kosten (en ook bij de berekening van het energieverbruik en de recoveries) is
hiermee rekening gehouden.
Voor de opties waarbij geen behandeling is toegepast, zijn alleen de stortkosten
opgenomen. Voor de kosten van extensieve landfarming is gekozen voor de optie
zonder terreinhuxu-. Wei zijn hier de kosten van een intensieve landfarm (als voorbehandeling) bij opgeteld. Dit laatste is ook het geval bij kasfarming.
Voor alle duidelijkheid wordt er nogmaals op gewezen dat de kosten locatie- en
projectspecifiek zijn (denk bijvoorbeeld aan grondkosten). Als men derhalve het
model wil gebmiken, terwijl men een specifieke situatie of een specifiek project
voor ogen heeft en men beschikt over informatie die daarop toegesneden is, dan
zullen de uitkomsten aan waarde wiimen als deze informatie wordt ingebracht. Dit
geldt overigens niet alleen voor de kosten, maar ook voor de andere aspecten.
Energieverbmik
Het energieverbmik is in [HBS, 1999] niet opgesplitst naar de aard van de gebmikte energiedrager (aardgas, dieselolie, elektnsch). Hiervoor is naar eigen inzicht een keuze gemaakt, zodanig dat het totale energieverbmik (in MJ/tds) op de
opgegeven waarde komt. Bij de thermische technieken (sinteren, smelten, therimsche desorptie) is als verdeling aangehouden dat 90% van de energie in de vorm
van aardgas wordt verbmikt en 10% in de vorm van elektrische energie. Waar er
sprake is van gebmik van elektrische energie (in kWh/tds), wordt er bij de omrekening naar de eenheid MJ/tds een correctie uitgevoerd voor het rendement van
energiecentrales (gesteld op 0,4).
Bij de opties waarbij geen behandeling is toegepast, is geen energieverbmik opge¬
nomen, omdat dit (vrijwel) uitsluitend te maken heeft met het transport (en over¬
slag) van het materiaal. Dit onderdeel kan apart in de “transportkolommen” in re¬
kening worden gebracht en in de totale kosten worden verdisconteerd.
Voor het energieverbmik van koude immobilisatie is (nog) geen waarde ingevuld,
omdat het in [HBS, 1999] gegeven cijfer voomamelijk afkomstig is van de productie van cement. Aangezien het energieverbmik benodigd voor de productie van
cement al is verdisconteerd onder “verbmik van primaire materialen en grondstoffen, wordt dit hier niet nogmaals opgenomen. Waarschijnlijk vormt het verbmik
van cement ook (verreweg) de belangrijkste energieverbmikspost voor deze techniek.
Een soortgelijk verhaal gaat op voor natte oxidatie, maar dan in verband met de
productie van vloeibare zuurstof als de voomaamste energieverbmikspost.
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2.6

Positieve milieueffecten

De hier in rekening gebrachte effecten zijn achtereenvolgens:
1. de besparing op de te storten hoeveelheid materiaal;
2. de besparing op het verbruik van primaire grondstoffen (beide uitgedrukt in ton
per ton droge stof specie; winst in stortvolnme kan hieruit worden berekend
met de omrekeningsfactoren uit tabel 3);
3. de vemietiging van organische contaminanten;
4. de immobilisatie van zware metalen (beide uitgedrukt in gram per ton droge
stof specie).
Een belangrijke parameter bij de vermindering van de te storten hoeveelheid is het
droge-stofgehalte van de (in-situ) specie. De totale massa droge stof in de in-situ
specie is het aftelpunt, of nulsituatie (alles wordt gestort). Als al het materiaal
wordt hergebruikt, of nuttig toegepast, is de onverminderde oorspronkelijke hoe¬
veelheid droge stof dus de winst in stortmassa. Als er bij de beschouwde techniek
reststoffen vrijkomen, moeten de daarmee gemoeide hoeveelheden dus van de
totale (theoretische) stortwinst worden afgetrokken.
Daamaast wordt bij de scheidingstechnieken rekening gehouden met de recovery
van de droge stof (organische stof, zand, slib) in de slibffactie (als deze wordt
gestort). Bij de besparing op primaire grondstoffen wordt gecorrigeerd voor de
afbraak van organische stof en bij de scheidingstechnieken weer voor de recovery
van de bestanddelen in de zand- en de slibfractie.
De afbraak van organische contaminanten wordt bepaald door de recovery van
deze componenten en de concentratie in het uitgangsmateriaal. Voor deze concentraties zijn fictieve waarden ingevuld in het werkvel “Specie_info”.
Om de geimmobiliseerde hoeveelheid metalen te berekenen is in dit laatste werk¬
vel ook een aanname gedaan betreffende de ffactie van de metalen die wordt vastgelegd met de betreffende techniek. Voor thermische desorptie zijn de waarden
vooralsnog puur fictief; voor sinteren en smelten zijn ze berekend uit resultaten
van uitloogexperimenten met baggerspecie uit de Nieuwe Merwede.

2.7

Transport

In deze kolommen kunnen door de gebruiker voor zowel de baggerspecie als het
product (grond, zand, slib, granulaat) de transportafstanden worden ingevuld, gedifferentieerd naar de wijze van transport (as, schip, hydraulisch).
Daamaast kunnen de droge-stofgehaltes worden ingevuld om het energieverbmik,
respectievelijk de transportkosten per ton.km om te kunnen rekenen naar het ver¬
bruik en de kosten per tds.km.
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Voor de transportafstanden, transportmethoden en droge-stofgehaltes zijn fictieve
waarden ingevuld. Het totale energieverbruik ten gevolge van transport (dieselolie
en elektrisch) wordt berekend in MJ/tds. Wat betreft de transportkosten wordt er
verwezen naar kostencijfers voor de drie onderscheiden transportwijzen in /ton.km
in het werkvel “Kosten”. Deze getallen kunnen sterk varieren, afhankelijk van de
randvoorwaarden (te gebruiken transportmiddelen, transportafstand, relatief aandeel overslag, etc.). Het energieverbruik en de kosten van het transport worden in
de laatste twee kolommen van het werkvel opgeteld bij het energieverbruik en de
kosten van het proces.

3.

Werkvellen voor achterliggende berekeningen

3.1

Werkvel “Specie_info”

Zoals hierboven aangegeven, wordt in de werkvellen voor de onderscheiden specietypes op verschillende plaatsen verwezen naar het werkvel “Specie_info”.
Hierin staan onder andere:
1. (fictieve, door de gebruiker te wijzigen) waarden voor de concentraties van
contaminanten in de specie, streef- en interventiewaarden voor standaard bodem (met fictieve waarden voor OCB);
2. berekening van interventie- en streefwaarden na bodemtypecorrectie voor de
onderscheiden specietypes;
3. de gemiddelde uitloging van metalen voor ongereinigde, nat gereinigde en
thermisch gereinigde grond [SCG, 1999];
4. aannames voor de gei'mmobiliseerde fi-acties, etc.

3.2

Werkvel “Energie”

In dit werkvel is een aantal gegevens verzameld ten behoeve van:
1. de berekening van emissies naar de lucht die zijn gerelateerd aan het energie¬
verbruik (CO , NO„ en SO ), met name bij de thermische verwerkingstechnie2

2

ken.
2. gegevens waamaar wordt verwezen bij de scheidingstechnieken.
3. gegevens over de energie-inhoud van de verbruikte primaire materialen. Deze
gegevens worden gebruikt om het materiaalverbruik onder een noemer te kun¬
nen brengen. De weergegeven getallen betreffen het zgn. GER (Gross Energy
Requirement), waarin (naast de verbrandingswaarde) is opgenomen de energie
die het kost om de materialen vanuit de grondstoffen te produceren. De gebruikte referenties zijn ter plaatse weergegeven. Voor actief kool is geen GERwaarde gevonden; er is een voorlopige waarde geschat van 100 MJ/kg.
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3.3

Werkvel “Kosten”

In dit werkvel zijn de voor de verschillende behandelingsopties gebruikte kostencijfers voor de vier specietypes en de kostencijfers voor de drie transportwijzen
overzichtelijk weergegeven. Aangezien er in de werkvellen “Zandig”, “Matig zandig”, “Kleiig”, “Venig” naar deze plaatsen wordt verwezen, kunnen eenvoudig de
effecten van wijzigingen in de kostengegevens op de verkregen uitkomsten worden bepaald.

3.4

Werkvel “Biologisch (overzicht)”

In dit project wordt bij de definities en aannames voor rijping en landfarming
(intensief, extensief, kasfarming) zoveel mogelijk aangesloten bij enerzijds de
indeling die wordt gehanteerd in [CSO, 1999] en anderzijds bij die uit [HBS,
1999],
label 3 geeft een overzicht van de hier gehanteerde aannames. Rijping in depot
wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten, in tegenstelling tot rijping op de
kant (biimen een strook van 20 m van de oever, laagdikte 0,25 m). Onder intensieve landfarming wordt verstaan het regelmatig (bijv. twee keer per jaar) ploegen,
bemesten en aanplanten van het aangebrachte materiaal (laagdikte 0,5 m). De
tijdsduur van de behandeling kan varieren van kort (1 jaar), via middellang (2 jaar)
tot lang (4 jaar). Hierin is altijd een ontwateringsperiode opgenomen, waarin het
watergehalte van de specie in een zo kort mogelijke tijd door middel van begreppeling en drainage wordt teruggebracht. In deze periode vindt ook een
(gedeeltelijke) rijping plaats. In plaats van de behandeling door intensieve land¬
farming kan er na de ontwatering ook een periode van extensieve landfarming
volgen, waarin er niet of nauwelijks bewerking van het materiaal plaatsvindt. De
extensieve landfarmingsduur wordt ingeschat op 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het
type specie. Een andere optie na de ontwatering is de kasfarm, waarbij de behan¬
deling juist wordt geintensiveerd en de omstandigheden (met name de temperatuur, het zuurstofgehalte en de vochtigheid) voor biologische afbraak worden geoptimaliseerd, o.a. door het aanbrengen van een overkapping.
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Tabel 3

Overzicht aannames behandelingsduur en ruimtebeslag biologische lechnieken
Laag*
dikte

Optie

zandig

Naam

(m)

Behandelingsduur

Ruimtebeslag

(jr)

(m^.jaar/tds)

matig
zandig

kleiig

venig

zandig

matig

kleiig

venig

zandig

0,25

0,17

0,5

1

1

0,63

2,59

8,30

10,23

Ontwatering + Ext.
landfarming (rijping)

0.5

5

7

10

15

9,40

18,12

41,51

76,74

10

Ontwatering + I nt.
landfaim, kort

0,5

1

1

1,88

2,59

4,15

5,12

11

Ontwatering + Int.
landfarm, middellang

0.5

3,76

5,18

8,30

10,23

12

Ontwatering + Int.
landfaim. lang

0.5

7,52

10,35

16,60

20,47

13

Ontwatering +
Kasfarm

0,5

0,63

1,29

4,15

5,12

8

Rijping op de kant

9

3.5

0,33

0.5

Werkvel “Legenda en Noten”

Dit werkvel bevat de uitleg van de noten die in de diverse tabellen zijn toegevoegd
en behoeft geen verdere toelichting.
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Bijlage 2

Toepassingsgebieden van verwerkte baggerspecie

tabel 3.3 uit [CSO, 1999])
Code

Sector

Toepassingsgebied

wegenbouw

belastingsspreidende laag, zandbed onder wegen

wegenbouw

constructieve ophoging en aanvulling met zand, zoals

droog

CB

nat

CO/CA 1

kunstmatige eilanden, kustlocaties
wegenbouw

constructieve ophoging en aanvulling met zand

droog

CO/CA 1

waterbouw

als erosiebestendige deklaag op dijken

droog

AD 2

waterbouw

als vegetatielaag of toplaag, voor een goede erosiebesten-

droog

VG

droog

I

dige grasmat op deklaag
weg- en waterbouw,

als isolatielaag, tegengaan van watertransport of uitloging,

overige

onder wegen, dijken, droge stortplaatsen

weg- en waterbouw,

als isolatielaag, tegengaan van watertransport of uitloging,
onder natte baggerspeciestortplaatsen, kanaalbodems,

overige

nat

kwelschermen
constructieve ophoging en aanvulling, zoals wegen, dijkkemen, industrieterreinen, kunstmatige eilanden, kustloca¬

weg- en waterbouw,
overige

droog

CO/CA 2

droog

AD 1

ties
wegenbouw, overige

als deklaag op wegbermen, stortplaatsen, terreinen, geluidswallen

overige

niet-constructieve ophoging en aanvulling, zoals geluidswallen, hoogwatervluchtplaatsen en reaeatieterreinen

droog

NO/NA

overige

aanvullen of dampen van havens en putten, landscaping en

droog/

O

natuurbouw
■'>

2)

_

Betekenis van de code:
CO/CA1

contructieve ophoging/aanvulling met zand

CO/CA2

contructieve ophoging/aanvulling

NO/NA

niet-constructieve ophoging/aanvulling

ADI

afdeklagen voor wegen

AD2

afdeklagen voor dijken

I

isolatielagen

VG

toplaag voor dijken

O

overige toepassingen (natuurbouw, dempingen, etc.)

In volgorde van afnemend hoogwaardig hergebruik

Prioriteit
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Bijlage 3

Civieltechnische eisen aan de korrelverdeling van
zand voor verschillende toepassingen

(RAW-bepalingen 1995, NEN 5905)
Toepassing
Fractie

Zand in aanvulling,
grondverbetering

Zand met
permanente
draineer-

Zand in

Straatzand

zandbed

Asfalt*
zand

Metseizand

Betonzand®>

functie

of ophoging
0-2

> 5,6 mm

0-15

> 4 mm
0-10

<10

>2 mm

<15

> 1 mm

0-30

> 500 pm

10-75

> 250 pm

60-100

>50
>95

> 63 pm
<50

<5

< 2 pm

<5

<15

<2

<8
<3

<3

<3

verwerkt op een diepte van minder dan 1 m onder het wegoppervlak
2)

de gegeven getallen zijn percentages betrokken op het totaal
de gegeven getallen zijn percentages betrokken op de fractie < 2 mm

■•i

ais het gehalte < 63 pm tussen 10 en 15% ligt; anders

5)

voor grindasfaltbeton, steensiagasfaitbeton, gietasfalt
indicatieve waarden, ook andere zeefmaten zijn - binnen zekere grenzen - mogelijk

^

er wordt wei een eis t.a.v. de verkleuring gesteld
= geen eisen

N.B.

<2

<3«)

< 20 pm

gloeiverlies

80-100

80 -100

>125 pm

< 63 pm

15-70

Naast de aangegeven eisen t.a.v. de korreigrootteverdeiing kunnen er ook chemische eisen
(bijv. t.a.v. chloride- en sulfaatgehaite) worden gesteld. Deze eisen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

.7)

