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Omvang probleem
0ns land is gelegen in de delta
van Rijn, Maas en Schelde.
De kenmerken van een delta 7ijn
dat een of meer rivioron met vcic
vertakkingen in zee uitstromen en
dat de getijbuwoyitig lot ver landinwaarts merkbaar is. Door afname van de stroomsnelheid en door
de getijbeweging zal het door de
rivieren en de zee meegevoerde
sediment tot bezinking komen.
Jaarlijks worden vele tientallen
miljoenen kubieke meter Noordzeesediment in de kustgebieden
afgezet en komt door de grote
rivieren meegevoerd slib in onze
wateren tot bezinking. De in het
water aanwezige verontreinigde
stoffen hechten zich aan slibdeeltjes.
De slibdeeitjes bezinken (sedimenteren) met als gevolg is dat de
waterbodem verontreinigd raakt.
Het sediment buiten havens en
scheepvaartgeulen zou men op
zich kunnen laten liggen, ware het
niet dat het milieu ernstig bedreigd
wordt door de aanwezige verontreinigingen. Geschat wordt dat
daarom in de komende 10 tot 15
jaren tenminste 30 miljnen m^
sediment gebaggerd meet worden.
Deze vrijkomende baggerspecie
wordt wel saneringsspecie genoemd.
Een groot deel van het gesedimenteerde materiaal bevindt zich
in havens en scheepvaartwegen
waar eisen golden t.a.v. de bevaarbuarhoid. uit sediment, uuk wel
naiiti.sche specie ofonderhouds
specie yuriocmd, moet regelmatig

rijkswaterstaat

stoffen met meer dan 50% en voor
90% gereduceerd moeten worden.
Dit is nodig om in de loekomsi een
aanvaardbare kwaliteit van water
en waterbodem te bereikon.

worden weggebaggerd. Het gaat,
landelijk gezien, jaarlijks om zo'n
50 miljoen m^.
Het rnerendeel (circa 40 miljoen
m^) is niet of nauwelijks veront¬
reinigd sediment uit de Noordzee
en wordt weei leruggentort in zee.
Een kleii iei deel is afkomsilg van
de rivieren en dermate veront¬
reinigd dat het niet gestoil kan
worden in zee. Dit opgebaggerde
sediment (in 1990 circa 8 miljoen
m^) wordt op dit moment in depots
geborgen. Er is ook sediment
(circa 2 miljoen m^), dat eigenlijk
gebaggerd zou moeten worden,
maar waarvoor niet voldoende
geschikte bergingslocaties beschikbaar zijn. Bij gebrek aan dergelijke depots stagneert het onderhoud, zodat er problenieii
ontstaan in het waterkwantiteitsbeheer, bij de scheepvaart en
havenactiviteiten.
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Daarnaast wordt or, volgens het
curatieve spoor, gewerkt aan de
sanering van de waterbodems die
nu ontoelaatbaar vervuild zijn.
Omdat het met name om
nautische specie gaat, betekent
sanering in feite het baggeren en
vervolgens verder verwerken van
de waterbodem.
De venwerking kan enerzijds bestaan uit het tijdelijk of permanent
opslaan in depots boven of onder
water.
Dfi baggerspecie kan anderzijds
echter ook worden bewerkt tot
materiaal dat kan worden gebruikt
als bijvoorbeeld bouwmateriaal,
of tot materiaal dat in het milieu
kan worden verspreid.
Zowel het storten als het bewerken van baggerspecie wordt
als saneringsmaatregel toegepast.
Het POSW-programma richt zich
op het onderdeel bewerken.

Het totale probleem, sanerings¬
specie en nautische specie,
wordt voor de komende twintig
jaar geschat op ruim
200 miljoen m^.

ministerie van verkeer en waterstaat

bewerking van
vervuilde waterbodems
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onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma
(POSW)
1989-1994
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Preventieve en curatieve
iiiaalregelen
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De vervuiling van de waterbodems
wordt langs twee verschillende
wegen aangepakt. De eerste aanpak, het preventieve spoor, of wel
de "bronsanering", voorkomt dat
we in lengte van jaren mot het
probleem blljven opgezadeld. Het
betekent concreet dat in de ko¬
mende jaren de veiorilreinigingsbronnen voor een groot aantal
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Rijksinstituut voor Integraa
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Projectleider PUSW
Postbus 17, Maerlant 16
8200 AA Lelystad
tcl. 03200 - 70428
fax 03200-49218
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Dit programme wordt door de
overheid in samenwerking met het
bedrijfsieven (baggerbedrijven,
aannemers, grondreinigers en
ingenieursbureau’s) uitgevoerd.
In fase 1 participeert Rijkswaterstaat voor 3 miljoen en het be¬
drijfsieven voor 1 miljoen gulden.
Rijkswaterstaat draagt in fase II
voor 15 miljoen gulden bij en het
bedrijfsieven zal ook hierin firian
cieel deelnemcn. Daarnaast is
15 miljoen guidon gereserveerd
voor demonstratieprojecten om
veel belovende technieken uit te
proberen. De verantwoordelijkheid
voor du uilvuHi'ing van dit onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma berust bij een projectgroep
waarin diverse diensten van de
Rijkswaterstaat zitting hebben,
evenals het RIVM en Gemeentewerken Rotterdam.
De projectleiding is in handen van
het Rijksinstituut voor Inteqraal
Zoetwatarhfiheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), een specialistische dienst van de
Rijkswaterstaat.

Onder het oppervlak van de
steeds schonere en minder
stinkende rivieren en kanalen
ligt een dreigend milieu probleem
verborgen:
de vervuilde waterbodem.
Bodems van rivieren, kanalen,
havens, maar ook van grote
gebierien als Ketelmeer, BiesboBch en I InringvIieVHollandsch
Diop. I loewol de mate van veronlreiniging van plants tot plaats
varieert, is op vele plaatseri in
Nederland de waterbodem zo
ernstig verontreinigd, dat ze een
gevnar vormt vnor volksqezondheid en milieu.
Er zullen maatregelen moeten
worden getroffen om deze sluimerende en diffuse bron van
waterverontreiniging aan te
pakken.

Onderzoeksfin ontwikkelingsprogramma
(POSW)
Het probleem van de vervuilde
waterbodem kan worden aangepast door de waterbodems te
verwerken. Van het brede scala
aan potentiele technieken dat voor
de divar.se bewcrkingsactiviteiten
bcochikbaar is, is echter slechts
een klein dool operatinnael.
Daarom is in 1989 het Programma
Ontwikkeling Saneringsprocessen
Waterbodems (POSW) van start
gegaan, opge-bouwd uit twee
fasenrfase I (1989-1990) en
fase II (1991-1994).

bewerkingsactiviteiten en geintegreerde bewerkingsprocessen
worden vastgesteld.
Om de doelstelling te realiseren
worden de volgende activiteiten
verricht:
1. Uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
2. Uitvoeren van fundamenteel
onderzoek;
:i. Ontwikkelun van s,pecifieke
verwerkinysmethoden op
lab-, bench- en pilolucliaal;
4. Demonstratie van technieken
in praktijksituaties;
5. Monitoring en evaluatie van
in uitvoering zijnde on
uitgevoerde saneringen.

Bewerken

De ontstane deelstromen kunnen
vervolgens worden gereinigd of
geborgen.

Het bewerkingsproces van
baggerspecie bestaat uit een of
meerdere activiteiten:
- baggeren
- scheiden
- ontwateren
- reinigen
- immobiiiseren.

Ontwateren kan worden toegepast
om volumereduktie te bewerkstelligen.
Immobilisatietechnieken kunnen
de nog overgebleven verontreiriiyingen vastleggen, zodat deze
op korte of lange termijn goon
bedreiging voor het milieu vormcn
en de deelstroom ovontuool nuttig
kan worden toegepast.

Hot baggeren dient te gehouren
met nieuwe methoden, waarbij
vooral golot wordt op de milieuhygienische effectiviteit (selectlef
en milieuvriendelijk baggeren).
De tnepassing van scheidingstechnieken is om de verontreinigingen te concentreren in een
kleine deelstroom, zodat een of
meerdere schone deelstromen
worden overgehouden of zodat er
deelstromen worden gecreeerd
die geschikt zijn voor verdere
bewerking.

Deze onderverdeling is gebaseerd
op het feit dat een bewerkingsmethode van fundamenteel onderznek naar demonstratieproject
verschillende fasen dourloopt.

baggeren
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Doel POSW
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Het duel van het onderzoeks en
ontwikkelingsprograiiiiiia is het
dueii ontwikkelen cn toopaccen
van bewerkingsprocessen voor
vervuilde waterbodems.
Daarlue muel de haalbaarhcid in
de zin van technische uitvoerbaarheid kosten en milieurendement voor de verschillende

reinigen

immobiiiseren
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storten
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De keuze van bewerkingsactivi¬
teiten wordt bopaald Uuor de soort
en omvang van de verontreiniging,
de aard van de waterbodemen de
kosten. De activiteiten kunnen in
diverse combinaties worden
geschakeld, zodat een totaal beweikingsproces ontstaat.
Een voorbeeld van zo'n bewerkingsprncfis is schematisch weergegeven. Voor alle dnidelijkheid,
een uniform bewerkingsproces
bestaat niet.
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schema van een bewerkingsproces
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