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SAMENVATTING
1. INLEIDING
Via de Noordzee en het Noordzeekanaal wordt baggerspecie aangevoerd dat zich ophoopt in de

havens en kanalen van IJmuiden. Het gevolg hiervan is dat de vaarwegen en havens verondiepen en
de schepen aan de grond lopen. Voor de scheepvaart moet de opgehoopte baggerspecie worden

verwijderd. Een deel van de baggerspecie is verontreinigd door lozingen van afval(water) en verontreinigde neerslag. De verontreinigingsgraad van de baggerspecie is zodanig dat het gestort moet worden

in een speciale stortplaats (ingericht conform de lBC-criteria). De locatie die op korte termijn als
stortplaats voor verontreinigde baggerspecie in aanmerking komt is de voormalige Averijhaven. De
ligging van de locatie is weergegeven in figuur 1.1.11.

Het bedrijven van een stortplaats mag alleen als de eigenaar over geldige vergunningen en een
ontheffing beschikt. De beheerder, Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland, moet een vergunning voor
het storten van verontreinigde baggerspecie (= afvai) en een ontheffing voor het storten van sterk
verontreinigde baggerspecie (= chemisch afval), in het kader van de Wet Mileubeheer, aanvragen bij
de provincie Noord-Holland. Tevens moet de beheerder een lozingsvergunning hebben, in het kader

van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, om het water dat vrijkomt bij het storten van de
baggerspecie te mogen lozen op het NoorderbuitenkanaaL. Omdat er meer baggerspecie gestort gaat

worden dan 500.000 kubieke meter moet bij de vergunningaanvragen en het ontheffingsverzoek een
Milieu-effectrapport (MER) worden overlegd.
2. DOEL

Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland om circa 590.000 kubieke meter
verontreinigde baggerspecie in de voormalige Averijhaven te storten. De verontreinigde baggerspecie
komt vrij bij baggerwerkzaamheden om de havens en vaarroutes van IJmuiden op diepte te houden
voor de scheepvaart. De baggerwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode 1993-1997 en zijn
bedoeld om op de korte termijn de nood te ledigen. Voor de verwijdering van baggerspecie buiten de
directe vaarroutes en voor de langere termijn, 1997-2008, zal gebruik gemaakt worden van nog te
maken, grootschalige stortplaatsen. Naar verwachting zal op de langere termijn circa 18 miljoen

kubieke meter verontreinigde baggerspecie gestort gaan worden.

Het MER, de vergunningaanvragen en het ontheffingsverzoek voor het storten van 590.000 kubieke
meter baggerspecie worden in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland verzorgd door de

ingenieursbureau-combinatie van Witteveen+8os, Raadgevende ingenieurs b.v. en DHV Mileu en
Infrastructuur 8V.

Het MER wordt opgesteld aan de hand van richtlijnen die de inhoud van het rapport bepalen.
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3. RELATIE MET OVERHEIDSBELEID

Het storten van verontreinigde baggerspecie moet passen binnen de plannen en beleidsvoornemens
van de overheid. Verontreinigde baggerspecie wordt beschouwd als een afvalstof en voor afvalstoffen

geldt dat voorkomen moet worden dat deze ontstaan.
Voor de baggerspecie geldt dat voorkomen moet worden dat deze verontreinigd raakt. Lozingen van
verontreinigd afval(water) en de neerslag van verontreinigingen uit de lucht moeten (op termijn) zover
worden teruggedrongen dat de baggerspecie op de bodem van de havens en kanalen (en overige
gebieden) schoon blijft. De baggerspecie dat door de zee wordt aangevoerd kan dan zonder problemen worden gebaggerd en of worden gestort in de Noordzee, of worden benut als grond voor bouwactiviteiten. Dit stemt overeen met het beginsel duurzame ontwikkeling van het milieu.

Die partijen baggerspecie die reeds verontreinigd zijn moeten binnen maatschappelijk aanvaarde
grenzen worden schoongemaakt. of worden gescheiden in een schone en een verontreinigde fractie.
Het gereinigde of schone deel kan dan worden gestort in de Noordzee of worden benut bij bouwactiviteiten.

Opgemerkt moet worden dat er op dit moment nauwelijks schoonmaakmogelijkheden voor verontrei-

nigde baggerspecie bestaan.
De baggerspecie die niet schoongemaakt kan worden, moet worden gestort in stortplaatsen, welke
zodanig moeten zijn ingericht, dat de natuur in de omgeving van de stortplaats niet nadelig wordt
beïnvloed. Het laten liggen van verontreinigde baggerspecie als waterbodem geeft een (veel) grotere

mileubelasting dan bijvoorbeeld het storten in een stortplaats.
De stortplaats moet bij voorkeur gelegen zijn in de buurt van de herkomstgebieden en passen binnen
de (toekomstige) bestemming van het gebied. De voormalige Averijhaven, waar reeds door de jaren
heen baggerspeciestortingen hebben plaatsgevonden, voldoet aan de bestemmingseisen.

4
4. VOORGENOMEN ACTIVTEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1. Algemeen
Naast de voorgenomen activiteit wordt een aantal altematieven behandeld. Één van de alternatieven
beschrijft de situatie die ontstaat als er geen stortingen in de Averijhaven zullen plaatsvinden en de
reeds eerder gestorte baggerspecie wordt verwijderd. De bedoeling hiervan is dat de alternatieven en

de voorgenomen activiteit met elkaar worden vergeleken om het inzicht te vergroten in de mileueffecten.
Uit de te baggeren gebieden zijn slibmonsters genomen welke op chemische samenstellng zijn

geanalyseerd en op reinigingsmogelijkheden zijn getoetst. Op grond van de chemische samenstellng
wordt de baggerspecie als een (chemische) afvalstof gekarakteriseerd (klasse 4 op PAK's).

De specie is afkomstig uit het havengebied van IJmuiden, de lokaties zijn weergegeven in figuur
4.3.11.

Het oppakken van de baggerspecie moet met de nodige zorg gebeuren, om te voorkomen dat een
deel van de verontreinigingen tijdens het oppakken naar de omgeving verdwijnt. In het MER worden

diverse oppak- of baggertechnieken behandeld.
Het transporteren van de baggerspecie kan al dan niet plaatsvinden onder toevoeging van water. Het

toegevoegde water komt op termijn weer uit de baggerspecie vrij en zal verontreinigingen uit de
baggerspecie bevatten. De snelheid en hoeveelheid water die uit de gestorte baggerspecie vrijkomt, is

in het MER berekend.
Het aan de bovenzijde van de baggerspecie vrijkomende verontreinigde water vermengd zich met

regenwater. Dit mengsel kan tijdens het vullen van de stortplaats worden gebruikt om de baggerspecie
te transporteren (verpompen). Uiteindelijk zal een deel van dit water door een zuiveringsinstallatie
moeten worden schoongemaakt en geloosd op oppervlaktewater. Door (na het volstorten) aan de
bovenzijde van de stortplaats een afdichting aan te brengen vermengd het verontreinigde water uit de
baggerspecie zich niet met het regenwater. De hoeveelheid te zuiveren water kan zo worden beperkt.
In een later stadium, waarbij de baggerspecie is ingedroogd, voorkomt de bovenafdichting dat

regenwater in de stortplaats dringt en er de verontreinigingen uitspoelt.

Theoretisch lijkt het mogelijk de baggerspecie te scheiden in een grof deel (grote zand korrels) en een
fijn deel (fijn klei-achtig materiaal). De verontreiniging in de baggerspecie zit met name gebonden aan
het fijne deeL. Aan de hand van proeven op de baggerspecie wordt momenteei nagegaan of het grove
deel voldoende schoon is om te worden toegepast als bouwmateriaaL.

Het reinigen van de baggerspecie wordt niet mogelijk geacht vanwege de cocktail aan verontreinigende stoffen.

Vanuit een baggerspeciestortplaats verplaatsen verontreinigingen naar de omgeving. De verplaatsing
is afhankelijk van de hoeveelheid water die uil de stortplaats komt en de concentratie van stoffen in
dal water. MeI behulp van diverse isolatie-technieken kan de stroom water uit de stortplaats en de
concentratie van stoffen naar de omgeving worden verminderd.

5

In baggerspecie zit organisch materiaal dat door bacteriën wordt omgezet, waarbij (stort)gas wordt
gevormd dat zeer langzaam uit de stortplaats treedt. Dit gas heeft twee effecten; het verlaagd de
doorlatendheid voor water en vergroot het volume aan baggerspecie met circa 10% (waar gas zit is
geen specie). Bij de bergingscapaciteit van de Averijhaven is in het MER met de gasvorming rekening

worden gehouden.
Hieronder volgt een beschrijving van de baggerspeciestortingen die in de voorgaande jaren hebben
plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit, met uitvoeringsvarianten en
de alternatieven.

4.2. Eerdere stortingen
De inhoud van de voormalige Averijhaven is ruim 1 miljoen kubieke meter, uitgaande van een
storthoogte tot NAP + 5 m. Sinds 1979 is 497.000 m3 verontreinigde baggerspecie in de Averijhaven
gestort. Het volume van de reeds gestorte baggerspecie zal in de tijd afnemen, omdat het water uit de
baggerspecie naar de omgeving wegstroomt.
Om te voorkomen dat de gestorte baggerspecie uit de Averijhaven wegstroomt is in 1985 een drempel
in de toegang gelegd, welke in 1991 is verhoogd tot een afsluitende dijk.

Sinds 1986 wordt het grondwater nabij de stortplaats op twee plaatsen en op twee diepten gecontroleerd. Tot op heden zijn de meetpunten niet beïnvloed. De trage verplaatsingssnelheid van de

verontreinigingen kan hiervan de oorzaak zijn. De ligging van de fiters is weergegeven in figuur 1..11.

Oorspronkelijk hadden de stortingen van verontreinigde baggerspecie in de voormalige Averijhaven

een tijdelijk karakter. In het kader van de voorgenomen activiteit is het de bedoeling de eerder
gestorte baggerspecie definitief te laten liggen.

4.3. Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit omvat het inrichten van een baggerspeciestortplaats in de afgesloten
Averijhaven. De stortplaats zal worden ingericht bovenop de reeds aanwezige baggerspecie, zonder
verdere voorzieningen, en resulteert binnen vijf jaar in het dempen van de Averijhaven, waarbij wordt

gestort tot NAP + 5 m. In totaal wordt circa 590 duizend kubieke meter (gemeten volume in herkomst-

gebied) verontreinigde baggerspecie in de stortplaats gebracht in de periode 1993-1997. De
baggerspecie wordt opgepakt met een drijvende hydraulische kraan, getransporteerd in varende
bakken, welke worden geleegd met een bakkenzuiger. Vervolgens wordt de baggerspecie via een buis

verpompt en in de Averijhaven gespoten. Tijdens deze oppak- en transportactiviteiten wordt de

baggerspecie vermengd met een hoeveelheid water (volume toename :; uitleveren), dat zeer
langzaam weer uit de gestorte baggerspecie vrijkomt (volume afname:; sedimentatie en consolidatie).

Als variant op de voorgenomen activiteit is gekeken naar het bekleden van dat deel van het talud dat
zich boven de huidige baggerspeciestortingen bevindt (variant met talud-isolatie). Zo wordt voorkomen
dat het zeer langzaam vrijkomende water uit de voorgenomen baggerspeciestortingen naar de

omgeving van de Averijhaven wegstroomt. Een deel van het vrijkomende water zal van de bovenzijde

van de stortplaats worden verwijderd en na zuivering in een fysisch/chemische installatie worden
geloosd op het NoorderbuitenkanaaL.

6

Tevens is als variant gekeken naar het transporteren van de baggerspecie met behulp van een
transportband in plaats van via een buis, zodat de baggerspecie zich met minder water vermengt.

Deze techniek is echter storingsgevoelig.
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4.4. Alternatieven
Naast de voorgenomen activiteit met varianten zijn een aantal alternatieven beschouwd. Deze laten
zich als volgt beschrijven:

Nul-alternatief
Het nul-altematief ontstaat als de Averijhaven niet wordt ingericht als baggerspeciestortplaats. De
eerdere stortingen moeten ongedaan worden gemaakt door de baggerspecie te verwijderen naar
een nog te creëren baggerspeciestortplaats elders onder lBC omstandigheden. De realiseringster-

mijn van andere stortplaatsen is groot, hetgeen betekent dat de verontreinigde specie langer in de
herkomstgebieden blijft liggen en daar het milieu negatief beïnvloed. Dit laatste aspect wordt niet
in dit MER behandeld, omdat het geen deel uitmaakt van de stortplaats Averijhaven.

Herinrichtingsalternatief
Het herinrichtingsaftematief beschrijft de situatie die ontstaat als de reeds gestorte specie wordt

verwijderd, waama isolerende voorzieningen worden aangebracht. Vervolgens kunnen de
stortingen van verontreinigde baggerspecie plaatsvinden, waarbij zowel de specie die reeds
geborgen is geweest als een deel van de nog te baggeren specie in de stortplaats kan worden
gebracht.
Klasse 2 en 3 bergingsaltematief
De inrichting van de stortplaats geschiedt op de zelfde wijze als bij het voornemen. De te storten

specie moet behoren tot de kwaliteitskiassen 2 en 3. Klasse 4 en chemisch afval specie moet
elders worden verwerk.
Voiurne alternatief (inclusief Werkhaven)
Dit alternatief beschrijft de situatie die ontstaat als de stortplaatsoppervlakte wordt uitgebreid met
het omliggende terrein zoals is weergegeven in figuur 4.4./1, de vul

hoogte met ongeconsolideerde

15 meter boven NAP, de stortermijn wordt verlengd tot 12 jaar
en de taluds worden geïsoleerd. De overige condities zijn hetzelfde als die bij de voorgenomen
specie wordt vergroot tot maximaal

activiteit. Het bergingsvolume van de stortplaats wordt hierdoor circa 1,9 miljoen kubieke meter.
Figuur 4.4./1: Volume alternatief

J
1
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Noordpier vermijdings alternatief
Beredeneerd is dat tot 2008 circa 18 miljoen kubieke meter baggerspecie moeten worden gestort.
De (maatschappelijke) vraag doet zich voor of deze hoeveelheid baggerspecie in de Averijhaven,
uitgebreid met de directe omgeving (Werkhaven), gestort kan worden. Indien dit namelijk mogelijk
is dan wordt afgezien van een grootschalige baggerspeciestortplaats bij de Noordpier. Uitgaande

van 18 miljoen kubieke meter baggerspecie (volume zoals aanwezig in de herkomstgebieden), een

storthoogte tot circa NAP + 15 m en een omdijkte stortplaats is ongeveer 110 ha oppervlakte
nodig. Het beschikbare terrein-oppervlak is circa 10% hiervan en de verdere omgeving is in
gebruik bij Hoogovens of is duingebied. Dit alternatief wordt niet realistisch geacht en is in het
MER niet uitgewerkt.

Meest mileuvriendelijk alternatief
Het meest milieuvriendelijk alternatief richt zich op het realiseren van het voornemen op zodanige
wijze dat door middel van organisatorische en technische maatregelen de eventueel negatieve

beïnvloeding van de omgeving geringer is dan die door het voornemen zelf.
Het storten van de baggerspecie tot NAP + 15 m met een zo groot mogelijke dichtheid, beperkt
wateremissies, per hoeveelheid gestort materiaal, naar de omgeving door het vrijkomend water.
Het grondwaterpeil in de stortplaats dient zodanig beheerst te worden dat een stijghoogteverschil

over de stortplaats wordt vermeden. Hiermee is watertransport door de stortplaats nagenoeg
uitgesloten en daarmee het transport van verontreinigingen.
De bovenzijde van de stortplaats moet worden voorzien van een vloeistof dichte laag, zodat geen

neerslag in de verontreinigde baggerspecie dringt. Deze maatregel resulteert tevens in een
grondwaterpeilbeheer zoals hierboven is beschreven. Bovendien voorkomt de bovenafdichting
contact tussen de verontreinigde specie en fauna en flora. In de bovenafdichting dienen voor-

zieningen aanwezig te zijn om stortgas ophoping te voorkomen.
De taluds van de stortplaats dienen ten minste bekleed te worden met een dichte laag, bijvoorbeeld bitumen, om te voorkomen dat het vrijkomende water tijdens het vullen van de stortplaats
rechtstreeks afstroomt in de omliggende bodem.
Het te lozen water dient langs fysisch-chemische weg te worden gezuiverd, waarbij het zuiverings-

slib in de stortplaats kan worden teruggebracht.
Na verloop van jaren (circa 10 à 15 jaar), als het consolidatie-proces is voortgeschreden, kan de
door consolidatie vrijkomende ruimte opgevuld worden met nieuwe specie. Naar verwachting kan
er zo over een periode van ongeveer 25 jaar circa 4 miljoen kubieke meter baggerspecie (het

volume bemeten in de herkomstgebieden) in de stortplaats worden geborgen als wordt uitgegaan
van het gebied Averijhaven en Werkhaven.
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5. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE AUTONOME ONTWIKKELINGEN

5.1. Bestaande toestand
In dit hoofdstuk worden de diverse mileu-aspecten beschreven van de Averijhaven en omgeving zoals
die zich thans voordoen. Alleen die aspecten zijn behandeld die mogelijk in de toekomst worden
beïnvloed door nieuwe stortactiviteiten in de Averijhaven.
De Averijhaven is gelegen aan de rand van het geïndustrialiseerde havengebied van IJmuiden. De

Averijhaven wordt aan de westzijde begrensd door een duinstrook, aan de noord en oostzijde door het
industrieterrein van Hoogovens IJmuiden' en aan de zuidzijde door het NoorderbuitenkanaaL.
Direct aan de oostzijde van de Averijhaven is de voormalige Werkhaven gelegen. In de tachtiger jaren
is in de Werkhaven circa 300.000 kubieke meter baggerspecie, klasse 4, gestort. Het huidige maaiveld

ter plaatse ligt op circa NAP + 3 m, ;1 meter lager dan de omgeving.
Momenteel is de Averijhaven als tijdelijk baggerspeciedepot in gebruik en van het Noorderbuitenkanaal atgesloten door een dam. In de Averijhaven is circa 497.000 kubieke meter vervuilde baggerspecie geborgen in afwachting van definitieve verwerking of storting. De specie is aanwezig in een 14
meter dikke laag (NAP - 2 tot -16 m) en behoort tot de speciekwaliteitsklasse 4. Vergeleken met

concentratiewaarden uit de Wet bodembescherming overschrijdt de bodem (lees specie) de C-waarde
voor metalen en de B-waarde voor PAK's. Bovenop de baggerspecie staat ongeveer 2,5 meter water.

De specie ligt in het duinzandpakket dat reikt van NAP + 5 m tot circa NAP - 20 m. Daaronder bevindt
zich een kieVveen pakket van 2 à 3 m dik. Een globale indruk van de bodemopbouw wordt gegeven in
figuur 5.1.11.

Bodemopbouw
'"
"c

Figuur 5.1.11.
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Het grondwater nabij de Averijhaven in het duinzandpakket stroomt globaal in de richting van het
NoorderbuitenkanaaL. Een klein deel, 5% à 10%, infitreert naar het eerste watervoerend pakket. De
stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is (zuid)oostelijk en in het
fweede oostelijk. Beide laatste grondwaterbewegingen worden veroorzaakt door onttrekkingen.

De waterbeweging en waterstand in de Buitenhaven van IJmuiden wordt voornamelijk beïnvloed door

het getij. Daamaast wordt er door de spuisluis en spuigemaal water uit het Noordzeekanaal gespuid.
Over een lange periode is dit spuidebiet ca. 85 m'/s. Dit debiet wordt veroorzaakt door het lozen van

polderwater, het doorspoelen van het Markermeer via het Noordzeekanaal met IJsselmeerwater en
Rijnwater aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal.
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Boven de reeds gestorte specie bevindt zich een schijf water. De kwaliteit van dit water is bepaald aan
de hand van evenwichtsberekeningen, waarbij is uitgegaan van de gemeten waterbodemkwaliteit. Bij
een toetsing van de berekende waterkwaliteit op koper, kwik, PAK's en PCB's blijkt dat het water niet
voldoet aan de gewenste waterkwaliteit voor oppervlaktewateren.
De luchtkwaliteit en geluid

niveaus zijn in het hoofdrapport behandeld. De alternatieven en varianten

blijken zich niet te onderscheiden van de achtergrondniveaus op deze mileu-aspecten.

Het landschap van het onderhavige gebied is in hoofdzaak gevormd onder invloed van zee en wind.
Kenmerkend voor dergelijke jonge duin afzettingen is de structuur van evenwijdig aan de kustlijn
lopende banen.

Over het algemeen hebben de Jonge Duinen tijdens de laatste eeuwen geen belangrijke veranderin-

gen meer ondergaan. Langs vrijwel de gehele kust wijkt het strand door de geleidelijke zeespiegelstijging langzaam landinwaarts.
Een grote ingreep op het landschap is de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876. In 1918 volgt de

oprichting van Hoogovens. Na de 2e wereldoorlog vestigen zich tal van nieuwe bedrijven in de
IJ mond, ook rond de Vissershaven aan de zuidkant van het Noordzeekanaal, waar Ijmuiden tot
ontwikkeling kwam.
Het strand en de duinen herbergen de functies natuur en dagrecreatie.
De vegetatie in de directe omgeving van de Averijhaven is typerend voor het duinmileu ter plaatse,
ook de zoogdierenfauna is er goed ontwikkeld en het gebied is bijzonder aantrekkelijk voor insekten

Voor vogels zijn duingebieden van het grootste belang.
5.2. Autonome ontwikkeling
Onder autonome ontwikkeling worden veranderingen in het Averijhavengebied verstaan die in de
nabije toekomst worden voorzien, maar waarbij de voorgenomen activiteit niet doorgaat.
Het terrein van de Werkhaven en mogelijk dat van de Averijhaven zal in de toekomst worden

betrokken bij de opslag- en mengvelden van Hoogovens. De Averijhaven zal dan verdwijnen. Aan de
Zuidpier is een recreatiegebied in ontwikkeling.
De huidige stortingen van baggerspecie in de Averijhaven hebben een tijdelijk karakter. Als autonome

ontwikkeling moet worden uitgegaan van het verwijderen van de eerdere stortingen. Met het
verwijderen van de baggerspecie uit de Averijhaven zal de bron van de vervuilng worden verwijderd.

De grondwaterkwaliteit wordt na verwijdering van de baggerspecie uit de Averijhaven niet verder
negatief beïnvloed. De reeds aanwezige stoffen in het grondwater afkomstig uit het tijdelijke baggerspeciedepot (50.000 m' consolidatie water volgens appendix 11) worden met het stromende grondwater

meegevoerd en verdunnen zich onder de invloed van diffusie en dispersie. Op basis van de
berekeningen in appendix 111 wordt verwacht dat de concentratie in het bovenste watervoerende

pakket de komende tweehonderd jaar maximaal 1 ¡tg/l fluoranteen bevat (" B-waarde Leidraad
bodemsanering).

De waterbodemkwaliteit in het havengebied van Ijmuiden zal zich gunstig ontwikkelen vanwege de
saneringsplannen ten aanzien van waterbodems en lozingen, alsmede door de te verwachten

verbetering van de luchtkwalieit. Het streven is hierbij gericht op een schone waterbodem (van
streefwaarde kwaliteit).
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De luchtkwaliteit in het havengebied van IJmuiden zal naar verwachting verbeteren door het ingezette
overheidsbeleid ten aanzien van het terugdringen van verzurende emissies en prioritaire stoffen (b.v.
monoxyde.
PAK's) en de reductie van kool
Op basis van de toenemende belangrijkheid van het Noordzeekanaal als hoofdvaarweg wordt een niet
nader bekende groei van de scheepvaartbewegingen in de Buitenhaven van IJmuiden verwacht.

Thans worden dagelijks 32 scheepvaartbewegingen van grote schepen vastgesteld.
Het landschap van het onderzoeksgebied is met name in de strandzone in ontwikkeling. Er is sprake
van natuurlijke aanwas en duinontwikkeling aan de pieren, maar met name het Kennemer Strandpian
(het recreatiegebied aan de Zuidpier) zal het landschapsbeeld ingrijpend wijzigen.
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6. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Het hoofdstuk gevolgen voor het milieu gaat in op de te verwachten invloeden die de activiteiten
hebben op de diverse milieu-aspecten. De invloeden zijn aangegeven voor de voorgenomen activiteit,

met uitvoeringsvarianten en de alternatieven.
6.1. Gevolgen door de voorgenomen activiteit
De Averijhaven is met een dam afgesloten van de Buitenhaven van IJmuiden. Hiermee is de
mogelijkheid om schepen in de haven af te meren komen te vervallen. Ten gevolge van de voorgenomen stortingen van de verontreinigde baggerspecie zal de waterbodem van de afgesloten Averijhaven

stijgen, in eerste instantie tot circa NAP +5 m. Door het uittreden van water (consolidatie) zal na een
periode van ongeveer 50 tot 100 jaar de bovenzijde van de stortingen onder NAP zakken, waarna
uiteindelijk het gehele stort 1 à 2 m onder water komt te liggen. De bovenliggende schijf water zal op
basis van de te verwachten chemische samensteling, welke negatief wordt beïnvloed door de

onderliggende vervuilde baggerspecie, niet voldoen aan de gewenste waterkaliteit voor oppervlaktewateren en derhalve gebruiksbeperkingen hebben.

Door de stortingen van verontreinigde baggerspecie in de Averijhaven wordt het grondwater beïnvloed.

De beïnvloeding wordt veroorzaakt door het vrijkomen van verontreinigd water uit de baggespecie dat

naar de omgeving wegvloeit. Uit berekeningen komt naar voren dat van de verontreinigende stof
fluoranteen (een PAK) de concentratie in het grondwater onder de stortplaats op circa NAP -16 tot -20

m, dit is 0 tot 4 meter onder de stortplaats, in de periode 50 à 200 jaar de norm voor schoon
grondwater (refentiewaarde 0,006 ¡.gll) en drinkwater (0,2 ¡.gll) overschrijdt. Berekend is een
concentratie van 8,2 à 17,6 ¡.gll voor een niet geïsoleerde stortplaats (= voorgenomen activiteit). De
bodem
la gen die dieper zijn gelegen worden in deze periode niet beïnvloed. De horizontale versprei-

ding van de stoffen beperkt zich in deze periode tot de Averijhaven. Na een extreem lange periode,
circa 1 miljoen jaar, worden theoretisch de grondwateronttrekkingen in zuid Haarlem beïnvloed, de
berekende concentratie (0,001 ¡.g!l) ligt echter beneden de concentratie voor schoon grondwater.

In het MER is de voorgenomen activiteit beschouwd, met de varianten taludbekleding en transportband. De taludbekleding is een isolatie maatregel die moet voorkomen dat verontreinigd water uit de
stortplaats naar de directe omgeving wegvloeit. Het vrijkomende water dat nu niet meer wegvloeit naar
de omgeving moet dan worden afgevoerd naar het NoorderbuitenkanaaL. Het gebruik van een overigens storingsgevoelige- transportband is beschouwd om de baggerspecie droger in de stortplaats
te brengen opdat er minder water uit de gestorte baggerspecie vrijkomt.

Het water dat niet naar de bodem rondom de stortplaats wegvloeit, moet worden verzameld en
geloosd. Afhankelijk van de werkwijze komt in totaal 2,5 à 4 miljoen kubieke meter water vrij dat
geloosd moet worden in een periode van 200 jaar. De dagelijkse hoeveelheid ligt tussen 28 en 600
kubieke meter en wordt geloosd op het Noorderbuitenkanaal, waar dagelijks enige miljoenen kubieke

meters water doorstromen. De kwalieit van het te lozen water overschrijdt de waarde van schoon
oppervlaktewater. Door zuivering van dit water is wel de kwaliteit van schoon water te bereiken,
waarbij een uitzondering moet worden gemaakt voor stikstofverbindingen.

Opvullng van de voormalige Averijhaven tot de kruin van de afsluitdam (NAP + 5 m) zal weinig directe
effecten hebben op het landschap. Vanuit de wijdere omgeving zal er geen landschappelijke

verandering optreden ten opzichte van de huidige situatie: de dam, die de voormalige haven van het
kanaal afsluit, blijft hetgeen vanaf de zuidzijde van het kanaal waarneembaar is.
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6.2. Gevolgen door het nul-alternatief

Bij het nul-alternatief wordt ervan uitgegaan dat de tot op heden uitgevoerde stortingen ongedaan
gemaakt worden en de afsluitdam wordt verwijderd. De specie moet elders worden geborgen in een

baggerspeciestortplaats.

De Averijhaven wordt bij het invullng geven van het nul-alternatief weer in de oorspronkelijke haven
functie hersteld. Elders zal de vrijkomende baggerspecie, totaal 497.000 kubieke meter (thans door
uitlevering nog 530.000 m3), moet worden verwerkt met de mogelijk bijbehorende ruimteconseauenties. De specie in de Averijhaven is gekwalificeerd als klasse 4 specie. Dit alternatief houdt in dat de
vervuilde specie wordt verwijderd ter plaatse van de Averijhaven.
Het grondwater wordt door de reeds gestorte verontreinigde baggerspecie negatief beïnvloed. Circa
50.000 m3 verontreinigd vrijkomend water is sinds 1979 rechtstreeks naar het grondwater afgevoerd.
Het grondwater met de verontreinigingen uit het bestaande stort is met name afgestroomd naar het
NoorderbuitenkanaaL. Door deze specie te verwijderen verdwijnt de bron van verontreiniging en zal het
grondwater op deze lokatie niet verder worden beïnvloed.

Op basis van de berekeningen is geconcludeerd dat de concentratie in het grondwater in het
duinzandpakket onder het stort na 15 jaar (1979-1994) niet meetbaar verhoogd is.

De kwaliteit van het oppervlaktewater dat boven de baggerspecie in de Averijhaven aanwezig is, wordt
direct beïnvloed door de verontreinigingen in de gestorte baggerspecie. Met het verwijderen van de
baggerspecie uit de Averijhaven verdwijnt tevens deze beïnvloeding.
Het landschapsbeeld van voor 1991 wordt bij het nul-alternatief hersteld.

6.3. Gevolgen door het herinrichtingsalternatief
Het herinrichtingsalternatief behelst de situatie waarbij de reeds gestorte baggerspecie wordt
verwijderd, vervolgens isolerende voorzieningen op de bodem en de taluds van de Averijhaven
worden aangebracht waarna de verwijderde specie en de baggerspecie van het voornemen in de
stortplaats worden gebracht.
Door alle handelingen met de baggerspecie zal deze vermengd raken met water, waardoor het volume

toeneemt. Dit water komt zeer langzaam weer vrij uit de baggerspecie, mede omdat de isolatie
rondom de baggerspecie het wegvloeien van het vrijkomende water tegengaat (immers het water kan
alleen naar boven stromen). De Averijhaven heeft een maximale stortcapaciteit van ruim 1 miljoen
kubieke meter. Dit heeft tot gevolg dat uit de havens en vaarwegen slechts een deel (circa 300.000
m3) van de gewenste 590.000 kubieke meter kan worden geborgen in de heringerichte Averijhaven.
De hoeveelheid uit de baggerspecie vrijkomende verontreinigd water dat actief moet worden afgevoerd
naar het Noorderbuitenkanaal is circa 4,7 miljoen kubieke meter.

Overwogen is de herinrichting vorm te geven door rondom de stortplaats in de bodem een schermwand te plaatsen. De baggerspecie hoeft dan niet te worden verwijderd. De schermwand diende dan

vanaf het maaiveld tot in de kleilaag op circa NAP - 20 m te worden aangebracht. De dam die de
voormalige Averijhaven afsluit van het Noorderbuitenkanaal is echter zodanig van samenstellng dat
daarin geen schermwand geplaatst kan worden. Derhalve is afgezien van deze optie.
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Als gevolg van de consolidatie treedt uit de gestorte baggerspecie water. Vanwege de isolatiemaatregelen kan dit water alleen aan de bovenzijde uittreden, met als gevolg dat boven de stortplaats
water staat. Alleen door actieve oppervlakkige drainage is dit bovenstaande water af te voeren op een
zodanige wijze dat landbodem ontstaat. De kwaliteit van deze bodem kan als volgt worden geken-

merkt: lood en zink overschrijden de C-waarde van de Wet bodembescherming, de PAK's liggen
tussen de A- en B-waarde.

De isolerende voorzieningen zullen de stroom aan verontreiniging naar het grondwater reduceren of

voorkomen, afhankelijk van de gekozen oplossing.
Het bekleden met klei-achtig materiaal op de taluds van de stortplaats (remt de verplaatsing van

verontreiniging) is zeer moeiljk realiseerbaar, vanwege het grondwater dat naar de stortplaats
toestroomt. De kleilaag zal circa 1 meter dik moeten zijn en verlangt nogal wat stortruimte (circa
100.000 m3). Uit berekeningen komt naar voren dat de concentratie fluoranteen (een PAK) onder de
stortplaats op circa NAP -16 tot -20 m, dit is 0 tot 4 meter onder de stortplaats, in de periode 50 à 200
jaar de norm voor schoon grondwater (refentiewaarde 0,006 ¡.g/I) en drinkwater (0,2 ¡.glI) kan overschrijden. Berekend is een concentratie van 0 à 1 ¡.g/I voor een met klei geïsoleerde stortplaats. De
bodemlagen die dieper zijn gelegen worden in deze periode niet beïnvloed. De horizontale verspreiding van de stoffen beperkt zich in deze periode tot de Averijhaven.

Het onder water aanbrengen van een bitumen-achtige laag wordt eveneens, zij het technisch moeiljk,
realiseerbaar geacht. Deze wordt als een geheel afsluitende voorziening aangebracht waarmee de
belasting van het grondwater vergelijkbaar wordt met die van het nul-alternatief. Raakt de isolatie lek,
dan kan de belasting van het grondwater vergelijkbaar worden met die van de voorgenomen activiteit.

De gevolgen op het landschap zijn na het uitvoeren van de werken hetzelfde als bij de voorgenomen
activiteit (zie 6.1.).

6.4. Gevolgen door klasse 2 en 3 bergingsalternatief
Het hier bedoelde alternatief voorziet in het storten in de Averijhaven van een minder verontreinigd
deel van de baggerspecie die bij het uitdiepen van het havengebied van IJmuiden vrijkomt. De

stortingen vinden plaats boven op de reeds gestorte baggerspecie. De kwaliteit wordt gekarakteriseerd
door klasse 2 en 3. Circa 120.000 m3 baggerspecie voldoet aan dit criterium. De totale hoeveelheid te
bergen specie is over de periode van vijf jaar derhalve geringer dan die bij de voorgenomen activiteit.
Vanwege het geringere volume en de betere kwaliteit zijn de potentiële emissies vanuit de stort bij dit
alternatief geringer dan bij de voorgenomen activiteit.

De totale hoeveelheid baggerspecie die bij het uitdiepen van de havens en de vaarroutes moet
worden verwijderd, wijzigt echter niet. Voor de klasse 4 specie moet een andere oplossing worden

gevonden, waarbij eveneens effecten te verwachten zijn. Deze laatste effecten worden in de
rapportage niet behandeld.
Het grondwater wordt beïnvloed door emissies van stoffen uit de stortplaats. De verontreinigingsgraad
en de hoeveelheid vervuilde specie in de stortplaats zijn bepalend voor de mate van beïnvloeding van
het grondwater. De reeds geborgen specie is van mindere kwaliteit dan de specie die bij dit alternatief
in de stortplaats zal worden bijgestort. De effecten op de grondwaterkwaliteit zullen in eerste instantie
met name bepaald worden door reeds uitgevoerde stortingen, derhalve zal de beïnvloeding van het
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grondwater in eerste instantie gelijk zijn aan die van de voorgenomen activiteit. Na zeer lange tijd,
duizenden milennia, zal een verschil merkbaar worden tussen het klasse 2 en 3 bergingsalternatief en

de voorgenomen activiteit. De maximale concentraties in het grondwater, het moment van optreden
van deze concentraties en om welke stof het gaat is gelijk aan de voorgenomen activiteit.

De hoeveelheid baggerspecie die bij dit alternatief wordt geborgen in de Averijhaven is circa 20% van
die van de voorgenomen activiteit. Daarnaast bevat de baggerspecie minder verontreinigingen. De

hoeveelheid te lozen vrijkomend water is derhalve minder en van betere kwaliteit. Verwacht mag
worden dat de emissieconcentraties via de waterlozing gelijk of lager zijn als die van de voorgenomen
activiteit.

De gevolgen voor het landschap van het klasse 2 en 3 bergingsalternatief zijn vergelijkbaar met die
van de voorgenomen activiteit. De initiële bergingshoogte blijft echter lager.

6.5. Gevolgen door het volume-alternatief
Het volume-alternatief richt zich op het verwezenlijken van een zo groot mogelijke bergingscapaciteit
op het oppervlak van de Averijhaven en de Werkhaven tezamen. Het bergingsvolume van dit

alternatief is circa 1,9 miljoen kubieke meter bij een storthoogte van NAP + 15 meter. Het stort wordt

langs de taluds, vanaf het huidige baggerspecieniveau tot bovenaan, bekleed met een isolerende laag
die zijdelings transport van verontreinigingen beperk of voorkomt. Hiermee wordt tevens voorkomen
dat de tien meter hoge omdijking door het water uit de baggerspecie destabilseert.

De stortingen zullen worden doorgezet tot circa 15 m + NAP in een periode van 12 jaar. Als gevolg
van het verdringen van het vrijkomende water (door sedimentatie en consolidatie) zal de specie inklinken tot de bovenzijde van de specie na circa 250 jaar op circa NAP + 3,5 m is gekomen. Na deze tijd
kan de omdijking in principe worden verwijderd. Het draagvermogen van de specie gering is; hiermee
moet met het funderen van bouwwerken rekening worden gehouden. Vanwege de milieukwalieit van
de specie in de stortplaats zal de lokatie gebruiksbeperkingen hebben.
De kwaliteit van de nog te baggeren specie is beter dan die van de eerdere stortingen. De gemiddelde
kwaliteit geeft geen overschrijding te zien van de C-waarde voor metalen en twee PAK-verbindingen
overschrijden de B-waarde. Hoewel de te storten specie niet voldoet aan de referentie-waarde of Awaarde is er toch sprake van een schonere laag bovenop de bestaande stortingen.

Het storten van de specie tot de hoogte zoals is voorzien in dit volume-alternatief geeft duidelijke
veranderingen in de lokale geohydrologie. De aanwezige speciestort belemmert de afstroming van het

grondwater door het duinzandpakket naar het NoorderbuitenkanaaL. Aan de noordzijde van de
stortplaats zal hierdoor de grondwaterstand sterk stijgen van ongeveer NAP + 0,70 m naar circa NAP
+ 3 m. Tevens stelt zich in de stortplaats een grondwaterpeil in dat gelijk is aan de bovenzijde van de
specie, in eerste instantie NAP + 15 m, afnemend naar circa NAP + 3,5 m. Dit heeft tot gevolg dat
water door de stortplaats zal stromen en zich bij het grondwater voegt. Uit berekeningen komt naar
voren dat de concentratie fluoranteen (een PAK) in het grondwater onder de stortplaats op circa NAP -

16 tot -20 m, dit is 0 tot 4 meter onder de stortplaats, in de periode 50 à 200 jaar de norm voor
schoon grondwater (refentiewaarde 0,006 ¡tg/l) en drinkwater (0,2 ¡tg/l) overschrijdt. Berekend is een

concentratie van 8,2 à 18 ¡tg~ voor een niet (geheel) geïsoleerde stortplaats. De kleilaag onder het
duinzandpakket wordt eveneens beïnvloed, concentraties tot 0,26 ¡tgll. De bodemlagen die dieper zijn
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gelegen worden in deze periode niet beïnvloed. De horizontale verspreiding van de stoffen beperk
zich in deze periode tot de Averijhaven en Werkhaven.
Een bovenafdichting kan na enige (tientallen) jaren worden aangebracht om inzijging van neerslag en
direct contact met vervuilde specie te voorkomen. Hierbij dient dan wel rekening te worden gehouden

met de afvoer van stortgas.
Ter plaatse van de specieherkomstgebieden, die delen waar baggerspecie omwile van de diepgang

wordt verwijderd, zal de waterbodem minder verontreinigingen bevatten. Door het extra bergingsvo-

lume van dit alternatief is het mogelijk om extra baggerspecie (bijvoorbeeld een deel van de
saneringsspecie) te storten in de Averijhaven waardoor in de herkomstgebieden een extra verbetering
optreedt ten opzichte van het voomemen.

De hoeveelheid water die vrijkomt bij het volume-alternatief en dat, mogelijk na zuivering, geloosd zal
worden op het Noorderbuitenkanaal is circa 5,2 miljoen kubieke meter. De effecten op de kwaliteit van
het oppervlaktewater zijn echter vergelijkbaar met die van de voorgenomen activiteit omdat de te
verwachten concentraties in het te lozen water hetzelfde zijn.

Bij uitvoering van het volume-alternatief wordt rondom de voormalige Averijhaven en het ten oosten
daarvan liggende vlakke terrein een dijklichaam aangelegd met een kruinhoogte van NAP + 15 m.

Deze hoogte sluit goed aan bij de in de omgeving reeds voorkomende hoogten: de kolen- en ertsopslag (NAP + 15 m) en de hoogste duinen met hoogten van NAP + 15 tot 17 m. Het dijklichaam zal
door een strakke vorm duidelijk als kunstwerk te herkennen zijn. Doordat de buitenkant zal bestaan uit

zand met begroeiing, zal het zich niettemin in het landschap invoegen. Aan de westzijde van de
huidige Averijhaven komt het dijklichaam gedeeltelijk over de daar aanwezige jonge duinbiotoop met
duinen van maximaal 10 m hoogte heen te liggen.

Het volume-alternatief is vanzelfsprekend een grotere ingreep in het landschapsbeeld dan de
voorgenomen activiteit. Waar uitvoering van de voorgenomen activiteit vanaf de overzijde van het
Noordzeekanaal amper waar te nemen is, zal deze hoge dijk duidelijk te onderscheiden zijn. Door een

goede afstemming echter met de omgeving voor wat betreft de hoogte en aangebrachte vegetatie,
maar ook door de aanwezige achtergrond van het Hoogovencomplex, zijn de negatieve effecten van
dit alternatief op het landschapsbeeld evenals de voorgenomen activiteit relatief gering. Van dichtbij
echter, bij voorbeeld vanaf de Reyndersweg of het parkeerterrein aan het einde daarvan, zal de 10 m

hoge, strakke dijk toch een vrij manifeste ingreep in het landschap zijn. Het voor recreanten interessante uitzicht vanaf het parkeerterrein over het kanaal en met name de sluizen zal door de hoge
dijk gedeeltelijk worden ontnomen. De specie in het depot zal inklinken. Over een penode van circa
250 jaar zal de bovenzijde zijn gedaald van circa NAP +15 m naar NAP + 3,5 m. De dijken die om het
speciestort zijn aangebracht kunnen met hel inklinken van de specie in hoogte worden aangepast.
Voor wat betreft de afwerking van het depot na beëindiging van de stortingen en de gevolgen daarvan

op landschap, natuur en mileu gelden dezelfde overwegingen als degene die zijn geplaatst bij de

voorgenomen activiteit. Een bij dit alternatief bijkomend negatief effect is het biotoopverlies van ca.
een halve hectare jonge duinen direct ten oosten van de Reyndersweg.

6.6. Gevolgen door het meest mileuvriendelijk alternatief
De condities van het meest milieuvriendelijk alternatief zijn omschreven in hoofdstuk 4.4. Volstaan
wordt met het verwijzen naar dit hoofdstuk.
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De beschikbare ruimte in de Averijhaven wordt maximaal gebruikt. Gestreefd wordt naar een

eindniveau van circa NAP + 10 à 15 m. Het totale bergingsvolume wordt hiermee circa 3 miijoen
kubieke meter. Dit heeft consequenties voor de periode waarbinnen de stortingen plaatsvinden
(waarschijnlijk 25 jaar in plaats van 12 jaar).
De toekomstige gebruiksmogelijkheden van het storterrein worden mede bepaald door de bovenaf-

dichting. Het afdichten van de bovenzijde van de stortplaats dient meerdere doelen:
het voorkomen dat neerslagwater verontreinigd raakt door de verontreinigde 'bodem';
het voorkomen van direct contact met verontreinigde 'bodem';
het hydrologisch isoleren van de stortplaats (stijghoogteverschil = nul), zodat er geen water door
de stortplaats stroomt.

Gezien de essentiële rol van de bovenafdichting is het twijfelachtig of op de stortplaats industriële
activiteit ontwikkeld kunnen worden.

Als variant op het hierboven beschreven alternatief kan het oppervlak worden vergroot met de
Werkhaven. Het totale stortolume is dan circa 4 miijoen kubieke meter, de stortperiode circa 25 jaar.
De kwaliteit van de nog te baggeren specie is beter dan die van de eerdere stortingen. De gemiddelde
kwaliteit geeft geen overschrijding te zien van de C-waarde voor metalen en twee PAK-verbindingen
overschrijden de B-waarde. Hoewel de te storten specie niet voldoet aan de referentie-waarde of Awaarde is er toch sprake van een schonere laag bovenop de bestaande stortingen.

Tijdens de consolidatie treedt een deel van het vrijkomende water aan de bovenzijde van de
stortplaats uit. Deze opwaartse stroom voorkomt het indringen van hemelwater. De taludbekleding

vanaf NAP - 2,5 m voorkomt dat het naar boven vrijkomende water en de neerslagwater via de taluds
in het duinpakket wegstroomt. Het water dat zich op deze wijze bovenop de stortplaats verzamelt moet
worden afgevoerd (naar het Noorderbuitenkanaal), nadat het is gezuiverd. Na de consolidatie, na het

jaar 2200, komt de opwaartse waterstroom ten gevolge van consolidatie tot stilstand. Met het
aanbrengen van de vloeistofdichte bovenafdekking wordt vervolgens voorkomen dat de neerslag in de
stortplaats dringt en dus verontreinigd raakt. De neerslag die boven op de bovenafdichting valt moet
worden afgevoerd. Zuivering is dan niet nodig, het betreft 'schoon' hemelwater.

Door er voor te zorgen dat er geen stijghoogteverschil is over de stortplaats (vloeistof dichte
bovenafdekking) is de uitwisseling van stoffen naar het grondwater beperkt tot diffusie (water-transport
is voorkomen). De emissies naar het grondwater zijn dan ook vergelijkbaar met die van de voorgenomen activiteit waarbij taludbekleding is toegepast.

De gevolgen op de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van de
voorgenomen activiteit. Het verschii met de voorgenomen activiteit is dat door de grotere storthoeveelheid meer water naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd in plaats van naar het grondwater.
Voor wat betreft de landschapsaspecten geldt in grote lijnen de beschouwing die bij de voorgenomen
activiteit is gegeven. Het meest milieuvriendelijk alternatief verschiit met name in de eindafwerking van
de stortplaats. Daar waar bij het voornemen een waterplas resteert, zal bij dit alternatief een schone

grondlaag de verontreinigde baggerspecie afdekken. De functie die de bovenafdekking van de
stortplaats krijgt laat beperkte ruimte open aan menselijke activiteiten.
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7. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN

In voorgaande hoofdstukken zijn de alternatieven en varianten beschreven op hun gevolgen voor het
milieu. In tabei 7.11 zijn de gevolgen vergeleken met die van de voorgenomen activiteit (\A) waarbij is
aangegeven of het alternatief / de variant gunstiger scoort, ongunstiger scoort, geen verschil uitmaakt
met VA. In tabel 7.12 is de vergelijking gemaakt met het nul alternatief (NA).
Bij het vergelijken zijn de volgende argumenten gehanteerd:

Bergingsvolume; van belang is of het alternatief zich onderscheidt in een groter (=gunstig),
kleiner (=ongunstig) bergingsvolume. Opgemerk wordt dat het benutten van een groter
bergingsvolume tevens inhoudt dat de beïnvloeding van het mileu in de specieherkomstgebieden afneemt.

Bestemming; hier is ervan uitgegaan dat een altematief in een andere bestemming dan de
huidige kan resulteren. Geen verschil is toegekend aan de situatie waarbij de voormalige
Averijhaven achterblijft als waterplas, het herstellen als haven en het egaliseren van de voorma-

lige Averijhaven met de omgeving is als gunstig aangeduid.
Bodemkwaliteit; als er geen landbodem ontstaat wordt dit aangemerkt met geen verschil, als wel
bodem ontstaat dan wordt een bodem met stoffen in concentraties beneden de A-waarde van de

leidraad bodem als gunstig aangemerkt, hogere concentratie worden als ongunstig beoordeeld.
De kwaliteit van de bovenafdichting is bij deze vergelijking niet meegenomen.
Grondwaterkwaliteit; de activiteiten beïnvloeden het grondwater kwalitatief ter plaatse van de
stortplaats. Als een alternatief de kwaliteit van het grondwater minder beïnvloedt, zodanig dat de
concentraties in het grondwater lager zijn, dan wordt dit als gunstig beoordeeld. Is de beïnvloeding vergelijkbaar of sterker dan is er sprake van geen verschil of ongunstig.
Waterbodemkwaliteit; als argument is aangehouden of het altematief bijdraagt aan het verwijderen van verontreinigde baggerspecie uit de Buitenhaven. Wordt meer verwijderd dan wordt dit
als gunstig beoordeeld, etc.
Oppervlaktewaterkwaliteit; De beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater vindt

voornamelijk plaats door het niet verwijderen van de baggerspecie uit de Buitenhaven. De lozing
van het retourwater is daarmee vergeleken relatief (en absoluut) gering. Oppervlaktewaterkwali-

teit is een vergelijkbaar argument als bergingsvolume. De scores zijn vergelijkbaar met het
bergingsvolume.
Luchtkwaliteit en geluid zijn niet ondersheidend bij het vergelijken van de alternatieven.
Landschap; wezenlijke veranderingen in het landschap die de haven-activiteiten accentueren of

die bijdragen aan een versterking van de kustljn worden als gunstig aan gemerkt.
Realiseerbaarheid; technisch moeiljk realiseerbaar wordt als ongunstig beoordeeld.
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Toelichting bij vergelijkingstabellen
Per criterium is een alternatief of variant vergeleken met de voorgenomen activiteit (tabel 7./1) of het
nul alternatief (tabel 7./2). Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de tabellen.
Tabel 7.11:

berging:
Het bergend vermogen van de stortplaats is groter indien de baggerspecie er droger ingebracht
wordt, omdat er dan meer specie en minder water in de stortplaats wordt gebracht dan in het geval
de specie meer water bevat. Met behulp van een transportband wordt de specie droger aangevoerd
dan met een pijpleiding. Derhalve scoren de varianten met transportband gunstiger.
Door slechtere ontwatering van de baggerspecie ingeval van taludbekleding of isolatie (herinrich-

ting) neemt het bergingsvermogen van de stortplaats af. Derhalve scoren deze opties ongunstiger.
Het nul-alternatief bergt geen specie en scoort derhalve ongunstiger.

Het volume-alternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) hebben een grotere
bergingscapaciteit dan het voornemen en scoren derhalve gunstiger.

bestemming:
Ingeval van het nul-alternatief komt de Averijhaven als haven beschikbaar. Het volume-alternatief

en het MMA maken het mogelijk om het terrein te egaliseren. Om deze argumenten scoren deze
alternatieven gunstiger.

bodemkwalieit:

Bij het volume-alternatief en het MMA ontstaan blijvend landbodem met de kwaliteit van de
baggerspecie. Deze is verontreinigd boven de A-waarde van de Wet bodembescherming en scoort
derhalve ongunstig. Opgemerkt wordt dat de bovenafdekking van de stortplaats de verontreinigde
grond (=baggerspecie) afdekt, hetgeen niet in de score is betrokken. Bij de overige alternatieven
ontstaat geen blijvende landbodem, derhalve scoren deze neutraal.
grondwaterkwaliteit:

Alle alternatieven, behalve de variant VA + transportband, beïnvloeden per jaar het grondwater
minder dan het voornemen, derhalve scoren deze gunstiger.

waterbodemkwaliteit:
De hoeveelheid baggerspecie met hoge verontreinigingsgraad die verwijderd kan worden naar de
stortplaats ontlast de waterbodem in de herkomstgebieden. Een grotere bergingscapaciteit voor
specie met een hoge verontreinigingsgraad dan de VA geeft een gunstiger score. Dit is het geval
bij de varianten met transportband en de alternatieven met een groter bergingsvolume.

oppervlaktewaterkwaliteit:
Indien meer specie uit de herkomstgebieden wordt verwijderd dan bij de VA dan scoort het

alternatief I de variant gunstiger. Dit is het geval bij de transportband varianten en de grotere
bergingsvolumes.
landschap:
Door het nul-alternatief krijgt de Averijhaven weer een havenfunctie. Het volume-alternatief en het
MMA versterken, indien blijvend opgehoogd tot boven NAP + 5 m, de kustlijn. Derhalve scoren
deze alternatieven gunstiger.

realiseerbaaheid:
De varianten en alternatieven waarbij een transportband wordt gebruikt worden als technisch
ongunstiger beoordeeld, omdat een transportband minder bedrijfszeker is dan hydraulisch transport.
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Tabel

7'12:

Als algemene opmerking bij deze tabel geldt dat bij het nulalternatief de verontreinigde specie in de
herkomstgebieden blijft liggen in afwachting van het gereedkomen van andere stortplaatsen en
derhalve het milieu belast blijft worden in de herkomstgebieden.

berging:
Bij alle varianten en alternatieven is sprake van berging. Dit in tegenstellng tot het NA (nulaltematief). De score is derhalve gunstiger.
bestemming:

Zowel bij het volume-alternatief als bij het MMA kan de stortplaats een aangepaste bestemming
bestemming krijgen, bijvoorbeeld egaliseren met de omgeving. Dit heeft dezelfde beoordelingswaarde als het herstellen van de havenfunctie. Derhalve scoren deze opties neutraal en de overige
opties ongunstiger.

bodemkwalieit:

Bij het volume-altematief en het MMA ontstaan blijvend landbodem met de kwaliteit van de
baggerspecie. Deze is verontreinigd boven de A-waarde van de Wet bodembescherming en scoort
derhalve ongunstig. Opgemerkt wordt dat de bovenafdekking van de stortplaats de verontreinigde
grond (=baggerspecie) afdekt, hetgeen niet in de score is betrokken. Bij de overige alternatieven
ontstaat geen blijvende landbodem, derhalve scoren deze neutraal.
grondwaterkwaliteit:

Alle opties scoren hier ongunstiger dan het NA, omdat alle het grondwater beïnvloeden, behalve
het herinrichtingsaltematief.

. waterbodemkwaliteit:

In alle gevallen wordt er meer specie uit de herkomstgebieden verwijderd dan bij het NA, hetgeen

als gunstiger is beoordeeld.
oppe rviaktewaterkwaliteit:

Door het verwijderen van vervuilde baggerspecie wordt het oppervlaktewater minder beïnvloed dan
het geval is bij het NA hetgeen in een gunstiger beoordeling resulteert.
landschap:
Het volume-alternatief en het MMA versterken, mits blijvend opgehoogd boven NAP + 5 m, de
kustlijn. In vergelijking tot de beoordelingscriteria wordt dit als gelijkwaardig beoordeeld met het NA.

De overige alternatieven scoren neutraal.
realiseerbaaheid:
De varianten en alternatieven waarbij een transportband wordt gebruikt worden als technisch
ongunstiger beoordeeld, omdat een transportband minder bedrijfszeker is dan hydraulisch transport.
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8. LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE ACHTERAF

8.1. leemten in kennis
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet welke effecten op het milieu verwacht worden als
gevolg van de stortingen van de baggerspecie in de Averijhaven. In deze uiteenzetting komen een
aantal

onzekerheden voor waarvan (thans) de kennis ontbreekt aangaande de werkelijke ontwikke-

lingen.
Genoemd worden:
- de ontwikkeling van de speciekwaliteit in de tijd;
de mogelijkheden tot het scheiden van baggerspecie in schone en verontreinigde fracties;

de feitelijke isolerende eigenschappen van voorzieningen die water en stoftransport tegengaan;
de effectiviteit van monitoringsystemen met betrekking tot het vaststellen van stoftransport. Dit in

verband met de lage concentraties in het grondwater zoals zijn berekend en het tijdstip van
optreden van concentratie verhoging;

de mate waarin gasvorming optreedt in de stortplaats is onderwerp van verkennend onderzoek,
berekeningen zijn thans gebaseerd op voorlopige onderzoeksresultaten.

8.2. Evaluatie achteraf
Nagegaan kan worden of door de stortingen van de specie met de daarbij gepaard gaande activiteiten

het grondwaterstijghoogtepatroon zich ontwikkeld overeenkomstig de berekeningen op basis van

appendix 111. Een peilbuizennet kan voor dit doel worden geïnstalleerd waarbij periodieke peilngen
worden gedaan.
Debietmetingen op de waterstroom die van de stortplaats wordt afgevoerd in combinatie met
gegevens over de nuttige neerslag vergroot het inzicht in de realiteit van de berekende waterbalans
(appendix 11).

Met behulp van een zetbaken kunnen de zettingen in de stortplaats worden gevolgd, waarbij toetsing
kan plaatsvinden van de consolidatie berekeningen (appendix 11).

Mogelijk dat met behulp van de "actieve peilbuis", ontwikkeld door TU Delft, op de lange termijn kan
worden gecontroleerd of de berekende stofconcentraties (appendix 111) uit de stortplaats daadwerkelijk

voorkomen.

