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De berging van bagger
Rijkswaterstaat gaat maatregelen
treffen in de Maas ten noorden van
Linne, de zogenaamde Zandmaas.
Deze maatregelen zijn nodig om de
kans op wateroverlast te beperken
en de scheepvaartroute te verbeteren. In oktober1995 publiceerde
Rijkswaterstaat de startnotitie
Zandmaas/Maasroute. Deze notitie
beschrijft de achtergronden van de
plannen en globaal de mogelijkheden voor bet aanpassen van de
Maas. Een aspect was toen nog
onvoldoende bekend. Het betrof de
inrichting van een of meer opslagplaatsen voor verontreinigd slib
(baggerspeciedepots). Overdit
onderdeel verschijnt daarom een
aanvullende startnotitie. Deze is
inmiddels gereed en ligt van 26
augustus tot en met 27 September
1996 ter inzage. Gedurende deze
periode organiseert Rijkswaterstaat
voorlichtingsbijeenkomsten en kan
inspraak plaatsvinden.

Molengreend als baggerspeciedepot
voor de provincie Limburg
De provincie Limburg heeft in juni 1996
de plas Molengreend bij Maasbracht
aangewezen als baggerspeciedepot.
Hier zal vervuilde baggerspecie gestort

Over de inrichting van baggerspeciedepots noodzakelijk voor verlaging van het hoogwater
De komende jaren zal er in de Maas tussen Linne en Hedel veel en intensief worden gebaggerd. Dit is nodig voor verruiming van de rivier, waardoor hoogwateroverlast in de toekomst
zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Het grootste deel van de op te baggeren grond kan nuttig worden gebruikt. Een
verhoudingsgewijs klein deel - maar toch altijd nog 1,5 tot 5 miljoen m3 slib en grond - is
vervuild. Over deze verontreinigde baggerspecie gaat deze folder. U kunt erin lezen waar de
vervuilde grond zich bevindt, om hoeveel vervuiling het gaat en wat Rijkswaterstaat ermee
kan doen.
In het bijzonder krijgt u een antwoord op de vraag waar en hoe er voor de vervuilde baggerspecie opslagplaatsen zullen worden ingericht. Tot slot leest u wat u kunt doen om ervoor te
zorgen dat uw stem wordt gehoord.

De Maas aangepakt
Vanwege het hoogwater

Vanwege de scheepvaart

Na de overstromingen van de Maas eind
1993 en voorjaar 1995 heeft de regering
besloten versneld maatregelen te nemen ter
bescherming van de bevolking. Een van die
maatregelen betrof de aanleg van kaden
rond bepaalde woonkernen. Inmiddels
liggen deze kaden er, maar afdoende
bescherming bieden ze nog niet.
Daarvoor is namelijk nog een tweede
maatregel nodig: de verruiming van de
Maas. Door deze verruiming kan de rivier bij
een groot wateraanbod meer water
afvoeren, zodat het waterpeil minder zal
stijgen.

Ook in ander verband werkt Rijkswaterstaat
aan een aanpassing van de Maas. De
overheid wil dat de Maasroute voor de
scheepvaart veiliger en vlotter wordt en
beter toegankelijk voor de moderne
scheepvaart. Hiervoor moet ook de
Maasroute vanaf de Sluis Ternaaien tot aan
Weurt en Hedel worden gemoderniseerd.
Een project met een andere doelstelling,
maar dat wel ingrijpt op hetzelfde
watersysteem. Vandaar dat besloten is de
verruiming van de Zandmaas en de
modernisering van de Maasroute te
cpmbineren in een project
Zandmaas/Maasroute.

worden uit bijvoorbeeld sluiscomplexen
en havens in en tangs de Limburgse
Maas.
De vervuilde baggerspecie uit het

mom

project Zandmaas/Maasroute kan
waarschijnlijk niet in de Molengreend
worden opgeslagen. Daarom wordt de
Molengreend op dit moment nog niet
gezien als oplossing voor het project
Zandmaas/Maasroute.
Rijkswaterstaat Directie Limburg voert

IT

apart voor de Molengreend een milieueffectrapportage (MER) uit. In September 1996 ligt hiervoor de startnotitie ter
inzage en vindt ook een
voorlichtingsavond plaats over de
Molengreend.
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Waarom baggerspeciedepots?
SL Weurt

Verdieping

van de Maas is de bovenste laag van de
rivierbodem plaatselijk verontreinigd. In het

In het kader van het project
Zandmaas/Maasroute zal veel en intensief
moeten worden gegraven en gebaggerd.
Hoeveel is nog niet precies bekend, maar op
voorhand kan wel met zekerheid worden
gesteld dat nog nooit eerder in Nederland
een rivier op zo grote schaal is aangepakt.
Alleen al om de hoogwaterdoelstelling te
halen, zal het zomerbed over een lengte van
ruim 100 kilometer tenminste drie meter
moeten worden verdiept! Ook moet er

algemeen kan worden gezegd dat het
winterbed erger vervuild is dan het
zomerbed. Dat komt doordat de vervuiling in
het zomerbed door de stroom van het water
voor een groot deel naar zee wordt
afgevoerd. In het winterbed, dat alleen bij
hoge waterstanden onderloopt, blijft
eenmaal neergeslagen vervuiling makkelijker
liggen.

Bovenwaarden
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s-HERTOGENBOSCH
SL+ST Sambeek

beste kan dit onder water gebeuren, omdat
de verontreiniging dan niet in aanraking kan
komen met zuurstof, waardoor de kans op
verspreiding minimaal is.

laagwater

Vervuiling voorzien

Waar bevindt zich de vervuiling?
Zowel in het zomerbed als in het winterbed

Baggerspeciedepots worden dan ook bij
voorkeur onder water ingericht.
Wat is een baggerspeciedepot?
winterbed

zomerbed

winterbed

1 zomerbedverdieping 2 zomerbedverbreding 3 afgraven winterbed 4 meestromende nevengeul 5 hoogwatergeul

Om hoeveel vervuiling gaat het?

gegraven zal worden. Hoe meer er in het
winterbed gegraven wordt, hoe grater de
Slechts een klein deel van de te verzetten
hoeveelheid verontreinigde grand waarmee
grand is vervuild. Toch houdt Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat te maken krijgt.
er rekening mee dat tussen de 1,5 en 5
miljoen m3 vervuild rivierslib zal worden
Wat wordt er met het vervuilde slib gedaan?
opgebaggerd. Wat de uitkomst is, hangt
uiteindelijk at van de maatregelen die
Rijkswaterstaat straks gaat voorstellen. Het is
bijvoorbeeld nu nog onduidelijk in welke
mate er in het zomerbed en in het winterbed

Met de verontreinigde baggerspecie kan
Rijkswaterstaat in principe twee dingen
doen:
• verwerken;
• storten.
De eerste optie heeft begrijpelijkerwijs sterk
de voorkeur. Nederland streeft ernaar
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grand uit het winterbed) te verwerken.
Binnen het project Zandmaas/Maasroute
wordt dan ook naarstig gezocht naar
manieren om vervuilde grand te reinigen
en/of nuttig toe te passen.
Jammer genoeg is de hoeveelheid vervuilde
bagger zo groot, dat niet alles verwerkt kan

-iS.

i'jj:

■J

v

W rJ / V: ^

tmm
MM
m SA
rmc

mm
;r’*

w

rV '

‘

worden. Daarom zal hoe dan ook een groot
deel van de vervuilde specie in een of meer
depots moeten worden opgeslagen. Het

Hoe wordt het depot

Marschveld

gevuld?
De baggerspecie wordt
met schepen over de Maas
naar het depot, een
bestaande plas of een te
graven put, vervoerd en
daar gestort.

Een baggerspeciedepot kan men zich het
beste voorstellen als een enorme kuil met
een diepte van 15 tot 40 meter en een
oppervlak van 30 tot 50 hectare. Een

De specie wordt
getransporteerd in
zogenoemde onderlossers,
waarbij het laadruim van
dergelijke kuil kan men gaan graven. Maarer het schip - in de plas
zijn ook plassen die men als kuil voor de
aangekomen - van
opslag van bagger kan gebruiken.
onderen openklapt.
Een depot moet volgens strenge eisen
Dit is mogelijk omdat de
worden ingericht. Voorkomen moet worden plas in open verbinding
dat te veel verontreinigingen vanuit het
staat met de Maas.
depot in het grondwater, oppervlaktewater
Nadeel is dan wel dat er
(de rivier) of in de lucht terecht komen.
depotwater naar de rivier
Isoleren, beheersen en controleren zijn in dit kan stromen. Natuurlijk
verband sleutelwoorden. Onderzocht wordt wordt dit zoveel mogelijk
of het nodig is om de bodem en wanden van tegengegaan, maar
de put of plas te voorzien van een isolerende helemaal voorkomen is
niet mogelijk.
laag. Ook wordt gekeken naar de eisen die
aan de uiteindelijke afdekkingslaag op de
put of in de plas moeten worden gesteld.

tenminste 20% van de verontreinigde
rivierbodem (baggerspecie en verontreinigde
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MOOK

Koornwaard

Geisterveld

hoogwater

microverontreinigingen zoals
bestrijdingsmiddelen en koolresten. Deze
verontreinigingen hechten zich aan
kleideeitjes en blijven achtertussen de
rivierkribben en in het winterbed. Door
Rijkswaterstaat wordt nog nader onderzocht
om welke verontreinigingen het precies gaat
en hoe ernstig de vervuiling is.

SL Heumen

HEDEL

waarschijnlijk in het winterbed gebaggerd
gaan worden.

Gelukkig kan de opgebaggerde grand voor
het overgrote deel nuttig worden gebruikt.
Uit de opbrengsten van zand- en
grindverkoop kan zelfs een deel van de
projectkosten worden betaald. Een
verhoudingsgewijs klein deel van de grand is
echter verontreinigd. Het gaat hierbij onder
meer om zware metalen en organische
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afdichting

Schematische doorsnede baggerspeciedepot

Voorgestelde locaties baggerspeciedepot

Informatie

Wat daarna komt
Sluiting, afwerking

Inspraak en wat er daarna gebeurt

Als het depot eenmaal gevuld is, wordt het
afgedekt met een schone toplaag. De
overgebleven plas boven de afdeklaag kan
daarna bijvoorbeeld worden ingericht voor
recreatie of natuurontwikkeling.

De aanvullende startnotitie
baggerspeciedepots ligt vanaf 26 augustus
tot en met 27 September 1996 ter inzage. In
deze periode is ook inspraak mogelijk.
Het bevoegde gezag weegt de
inspraakuitkomsten mee bij hetopstellen

Waar moet de bagger worden geborgen?

van de richtlijnen voor het onderzoek naar

Rijkswaterstaat heeft gezocht naar geschikte

de milieu-effecten, op basis waarvan het
onderdeel baggerspeciedepots van de
Trajectnota/MER kan worden opgesteld.

locaties voor het storten van verontreinigde
baggerspecie. In eerste instantie is daarbij
gekeken naar bestaande landelijke depots in
het Hollandsch Diep en het Ketelmeer. Het
Ketelmeer-depot is al vol gepland. Het is
onzeker of het Hollandsch Diep-depot wel

Als de Trajectnota/MER gepubliceerd is
(waarschijnlijk in het voorjaar van 1997), zal
opnieuw inspraak plaatsvinden. Mede op
basis daarvan kan het bevoegd gezag dan in
de loop van 1997 een voorlopige keuze
maken uit de voorgestelde maatregelen. De
locatie en de inrichting van het
baggerspeciedepot behoren ook tot deze
keuze. Deze voorlopige keuze wordt
vastgelegd in het ontwerp-tracebesluit,
waarop te zijner tijd opnieuw inspraak
mogelijk is. Pas nadat er een definitief tracebesluit is gevallen en ook andere overheden
besluiten hebben genomen, kan begonnen
worden met de uitvoering van de

op tijd beschikbaar zal zijn. Vandaar dat
Rijkswaterstaat nu voorbereidingen treft
voor de inrichting van een of meer nieuwe
baggerspeciedepots in het stroomgebied van
de Maas.
In eerste instantie zijn 120 mogelijke locaties
op geschiktheid getoetst, waarvan na diverse
selectieronden de zeven meest kansrijke
overbleven. Deze locaties zijn:
• Biesweerd, te graven put aan de oostoever van de Maas bij Swalmen (Limburg)
• de plas Bovenwaarden bij Hedel en
Maasdriel (Gelderland)
• Geisterveld, te graven put aan de oostoever van de Maas bij Bergen (Limburg)
• de plas Koornwaard (Gewande) bij
's-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
• de plas Lus van Linne/Osen 1 bij
Roermond (Limburg)
® Marschveld, te graven put aan de westoever van de Maas bij Meerlo-Wanssum
(Limburg);
• de plas Rijkelse Bemden bij Beesel
(Limburg)
Startnotitie, richtlijnen, Milieueffectrapportage
Voordat de overheid definitief besluit in welk
depot de verontreinigde baggerspecie wordt
opgeborgen, moet van ieder depot bekend
zijn wat de gevolgen zijn voor het milieu. Die
gevolgen zijn sterk afhankelijk van de wijze
waarop een depot wordt ingericht. Daarom
worden voor iedere depotlocatie eerst een

maatregelen. Dit zal naar verwachting in de
tweede helft van 1998 het geval zijn.
Informatie-avonden

aantal ontwerpen gemaakt. Het bevoegd
gezag - dat zijn de instanties die iets te
zeggen hebben over de inrichting van de
depots - stelt de richtlijnen vast voor het
onderzoek naar de milieu-effecten van de
baggerspeciedepots. De richtlijnen zeggen
precies wat er moet worden onderzocht. Ze
zijn gebaseerd op de informatie in de
aanvullende startnotitie baggerspeciedepot
waarin Rijkswaterstaat de locaties en

gelet op de effecten voor bodem, grand- en
oppervlaktewater, geluid en woon- en
leefmilieu.
Dit hoeven trouwens niet alleen negatieve
effecten te zijn. Door bijvoorbeeld een diepe
en daardoor levenloze plas in te richten als
depot en tenslotte af te dekken met een
schone bodem, ontstaat een minder diepe
plas die voor recreatie en/of
natuurontwikkeling beter bruikbaar is.

Rijkswaterstaat organiseert vijf informatieavonden waarop de aanvullende startnotitie
baggerspeciedepots en de verdere
inspraakprocedure worden toegelicht. Deze
avonden worden voor de verschillende
locaties volgens onderstaand schema
gehouden:

uur in Beesel, De Troubadour, Markt 7,
tel. 077-4744074;
• locatie Geisterveld op maandag 16
September van 20.00 tot 22.00 uur in Well,
Onder de Linden, Grate Straat 96,
tel. 0478-502584
0 locatie Marschveld op donderdag 12
September van 20.00 tot 22.00 uur in
Wanssum, De Zandhoek, St. Leonardweg 1,

Als u niet in de gelegenheid bent om op
bovenstaande tijden of plaatsen de
aanvullende startnotitie in te zien, dan kunt
u contact opnemen met Rijkswaterstaat
Directie Limburg, Projectbureau
Zandmaas/Maasroute, tel. 043-387 03 03.
Reacties

tel. 0478-531518;
• locatie Bovenwaarden en Koornwaard op

ledereen kan schriftelijk reageren op de
aanvullende startnotitie baggerspecie-

dinsdag 17 September van 20.00 tot 22.00
uur in Hedel, Dorpshuis Gelres end,
Molendijk 1, tel. 073-5991590.

depots. U kunt reageren op de keuze van de
locaties of wensen kenbaar maken ten
aanzien van de inrichting van de depots.
U kunt uw reactie tot en met 27 September
sturen aan:
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat
afdeling Integraal Waterbeleid
Postbus 20906, 2500 EX Den Haag

Aanvullende startnotitie
De aanvullende startnotitie ligt van 26
augustus tot en met 27 September 1996
tijdens kantooruren ter inzage bij:
• de gemeentehuizen van Bergen, Hedel,
's-Hertogenbosch, Kerkdriel en MeerloWanssum;
® het Waterschap de Maaskant,
Raadhuislaan 30, Oss;
• het Zuiveringschap Limburg,
M. Theresialaan 99, Roermond;
• het Zuiveringschap Rivierenland,
Prinses Beatrixlaan 25, Tiel;
• de provinciehuizen van de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland;
® de volgende kantoren van
Rijkswaterstaat:
- Directie Limburg, Projectbureau
Zandmaas/Maasroute,
Randwijcksingel 20, Maastricht;
- Directie Noord-Brabant, Waterstraat 16,
's-Hertogenbosch;
-

# locatie Lus van Linne/Osen 1 op dinsdag
10 September van 20.00 tot 22.00 uur in

-

Ool, Oolderhof, Groeneweg2,
tel. 0475-333693;
# locatie Biesweerd en Rijkelse Bemden op
maandag 9 September van 20.00 tot 22.00

-

Directie Oost-Nederland,
Gildemeesterplein 1, Arnhem;
Dienstkring Nijmegen-Maas,
Spoorstraat 4-6, Nijmegen;
Dienstkring Roermond-Maas,
Slachthuisstraat 59, Roermond;
Hoofddirectie van de Waterstaat,
Johan de Wittlaan 3, Den Haag.

Voor meer informatie
Meer informatie over het project
Zandmaas/Maasroute kunt u krijgen bij
Rijkswaterstaat Directie Limburg,
Projectbureau Zandmaas/Maasroute,
Postbus 1593, 6201 BN Maastricht.
U kunt ook bellen: 043-387 03 03.
Maas op Maat
In de informatiekrant Maas op Maat van
Rijkswaterstaat Directie Limburg kunt u
meer lezen over het project
Zandmaas/Maasroute. Gemteresseerden
die Maas op Maat nog niet ontvangen,
kunnen zich hierop kosteloos abonneren
door een ongefrankeerde briefkaart met
volledige naam- en adresgegevens te sturen
naar Maas op Maat, Antwoordnr 1127,
6200 VB Maastricht.

Colofon
Uitgave: Rijkswaterstaat Directie Limburg
Foto's: Rijkswaterstaat Directie Limburg,

mogelijke inrichtingen beschrijft.
Milieu-effectonderzoek en rapportage

De resultaten van het onderzoek naar de
milieu-effecten van de geselecteerde depots

In het onderzoek naar de milieu-effecten van

gaan deel uitmaken van de
Trajectnota/Milieu-effectrapportage (MER)

de baggerspeciedepots wordt in ieder geval

Zandmaas/Maasroute.

Meetkundige Dienst.Bouwdienst Rijkswaterstaat
Vormgevingen produktie:
Drukkerij Holland, Alphen aan den Rijn
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