
5 Alternatieven en effecten: hoofdkeuze 

5.1 De hoofdkeuze: wel of geen nieuw beleid 

Bij het maken van de luiiildkeui^e ^jaai hel uni de keuze of de iiniwerp-lieleidsnolitie ABR wel "1 
niel van kratli i wordi en wal van dai nieuwe beleid in tjrine lijnen de sirekking is. Het in de 
onlwerp-lit'lciilsnolitie lieschreven nieuwe atvalsloffenbeleiil IKHKII in dal naast sidrten in bag-
gerspeciesiorljilaatsen andere «jilies viior de verwerking van vercinireinigde nilerwaardengrond 
mogelijk worden. De altcrnaiieven voor de hoofdkeuze die in hei MER worden beschreven zijn: 
1. Nnlaliernaiiel: niels nieuws doen, dus: geen nieuw beleid; 
2. Voorgenomen aciiviieii: hei gehruikun van verschillende verwerkingsoplies zoals beschre

ven in de onlwerp-heieidsnotitic; 
3. Baggerspeciestiiriplaaisen-aliernaiief: een mcesi milieuvriendelijk ailemalief dat zich richt 

op hel minimaliseren van verspreiding en blooisielling: 
4. Terugplaaisaliernaiiel: aiiernaiief dal zich richt op hel maximaliseren van hel hergebruik 

door de vrijkomende afvalstoffen (uiierwaardengrond) zo veel mogelijk op de plaats waar 
deze vrijkomen terug Ie plaatsen. 

5.2 De alternatieven 

5.2.1 Ni i la l terna l ic I 
In het nnlaliernaiiel wordt de situatie beschreven zoals deze nu is, en de wijzigingen daarin, 
zoals deze te verwachten zijn, als de voorgenomen activiieil niet wordi ondernomen (de auto
nome ontwikkelingen). Hei niilalternatief is het toepassen van het huidige beleid. Hierin dient 
alle verontreinigde niterwaardengroiid afgevoerd ie worden naar grootschalige baggerspecie-
sioriplaatsen. nadai - voor zover mogetijk en doelmatig - via zandscheiding of reiniging hei 
sclmne en bruikbare materiaal is verwijderd. De baggerspecies! on plaatsen worden ingcrichi 
conform het Heleidsstandpiuit verwijdering baggerspecie. Alleen het schone (klasse O) materi
aal kan in hei rivierlted op grole schaal worden toegepast. 
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In de praktijk blijkt de uitvoering van het huidige beleid op zodanige belemmeringen Ie sluiten 
dat slechts zeer beperkt uiierwaardengrond uil het rivierfted wordt algevoerd naar baggerspe-
ciesioriplaatsen. Er zijn geen redenen te veronderstellen dat dil in de nabije loekomsi we! i>p 
grote schaal zou gebeuren, Üc kosten van hel afvoeren van al het materiaal zijn te hoog en hel 
draagvlak voor het realiseren van grootschalige baggerspeciestorilocaiies is te laag. De gevolgen 
zijn onder andere: 
• de rivierverruimiogs- en naUiurontwikkelingsprojeeien zullen maar zeer ten dele kunnen 

worden uilgevoerd; 
• de situatie waarin veroiUreinigd materiaal verspreid in hel rivierhed aanwezig is, blijft 

bestaan. 

•'-ik-'' 



Dil allcrnaiicf leven dus geen echte oplossing voor hei probleem. Hel beschrijven van deze 
siiiiJtie leven echier wel een goede referenlie (verfjftijkingsbasis o[ nnipiini) voor de beschrij
ving vüii milieugevolgen van de andere alieniaiieven. 

Bij hel vertalen van de algemene beschrijving van liei nnlalicrnaiief naar de specifieke siinalic 
van hel fieiieve herinrichiingsprojeci is de volgende redenering gevolgd. Geen enkel onderdeel 
van hel (iclieve herinrichtingsprojca kan worden iiiigevoerd /onder grondverzet van veront
reinigde tiilerwaardengrond. Er zijn per inrichlingsmaairegel wel duidelijke verschillen in de 
hoeveelheid veroiiireinigende uiterwaardengrood die vrijkomt in verhouding lol de hoeveel
heid aan dell'sioffen (zand en klei). Hei is aannemelijk dal in de veronderstelde situalie een 
voorkeur /al beslaan voor iiiaatregelen waarbij relalief weinig veronireinigde grond en veel 
dellsiolleii vrijkomen. Bij de aanleg van de nevengeulen konn relalief veel zand en weinig 
uilerwaardengrond vrij. Alleen de nevengeulen worden dus binnen het nulalternalief aange
pakt. De uilerwaardenverlaging wordl niet inigevoertl. 

Verontreinigde uilerwaardengrond van klasse 1 i/m ) kan - mits hei voldoei aan de immissie 
eisen van het Honwslolfenbesluit - wel worden gebruikt als bouwslof, In hel hciieve herinrich-
tingsprojeei wordl bouwstof toegepast bij hei realiseren van dijkversterkingen en de hoogwa-
tervliichtplaats. 

Omdat klasse 4 uilerwaardengrond niet als bouwstof mag worden toegepast, moet de uiler
waardengrond die als bouwstof wordt gebruikt zorgvuldig gescheiden worden ontgraven (in
clusief al hel bijbehorende Imdemonderznek). De partijen die niet voldoen aan de eisen van hel 
Bouwstoilenl>esliii( (onder andere klasse 4 uilerwaardengrond) en de resterende verontreinig
de uilerwaardengrond worden afgevoerd naar een baggerspeciestoriplaats. In de effect beschrij
ving is aangenomen, ilai hei materiaal hierin voldoende geïsoleerd wordl opgeslagen. Eventue
le eoiUactinogelijklieden en Liiiliigingnil de i)aggerspeciestoni>laais zijn dus niet significant ver-
ondersleld en niet meegenomen in de effectbeschrijving. Ook de schone uilerwaardengrond 

3° I wordl gesclieideii ontgraven en gebruikt als (mderafdichting van de nevengeulen. Aangezien er 
onvoldoende schone uilerwaardengrond aanwezig is om (.W omieraldichling van een gedeelte 
van de nevengeulen te realiseren, wordl schone klei van elders aangevoerd. 

Bewerkhtijsvariiini van hel iiiilalfentaliej (zitmiMheiiiiits e» koude immohiiisatie) 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.5 is voor hel nulaliernatief ook een variant opgenomen, 
waar de verontreinigde uilerwaardengrond die niet in het projeci kan worden hergebruiki naar 
een bewerkingsinsiallatie wordt afgevoerd. Als bewerkingsmethoden wordl in deze variant uil-
gegaan van zandscheiding en koude immobilisaiic. 

Bij zandscheiding wordt met behulp van zeven, sedimeniatiebekkens of hydrocyclonage het 
zand van de fijnere fraciies gescheiden. Hel zand kan gebruikt worden als ophoogmateriaal of 
als grondstof vinir bouwstoffen (b.v, asfalt). Hei slib dat overblijlt, wordl gestort in een bagger
specieberging. Zandscheiding wordl loegepasl o|) alle uilerwaardengrond mei een zandpercen-
tage groter dan 60%. 

Hoewel hier geen exacte gegevens over beschikbaar zijn. wordi op basis van de heschikliare 
informatie aangenomen, dat circa 25% van de lemige en kleiige uilerwaardengrond meer dan 
607.1 zand beval en dus voor zandscheiding in aanmerking komt. Deze25"/i heeft alleen betrek
king op de lemige en kleiige uilerwaardengrond. Ter toelichiing: alle zandige uiterwaarden-
grond komt in jirincipe voor delfstoffenwinning in aanmerking. In geval van delfstoffenwin
ning maakt zandscheiding soms ook cmderdeel uit van de bewerking van de delfstoffen (schei
den van industrie/and. ophoogzand en mors), [n andere gevallen kan het materiaal direct vol
ledig gebruikt worden bijvoorbeeld als ophoogzand (zodat geen zandscheiding nodig is). 

De uilerwaardengrond, die niel geschikt is voor zandscheiding. wordl in deze variant verwerkt 
door middel van koude immobilisatie. Koude inimobilisaiie is gericht op het vastleggen van 
organische stollen en zware metalen. Koude inimobilisaiie begini mei een periode van rijping, 
waarna bindmiddelen worden toegevoegd. Hierdoor worden de aanwezige verontreinigingen 
ingekapseld. Koude immobilisatie is in princij'c toepasbaar voor zowel slibrijke als (matig) zan
dige specie mei alle typen verontreinigingen. Wel dient het materiaal een bepaalde hoeveelheid 



zand (maieriaal groter dan 63 (m) ie bevallen. Niei alle uitcrwaardengrond /.al aan deze eis 
voldoen. Bij gebrek aan represeniaik've jicKcvcns over korrelgrootleverdelingen is in deze va-
riani aarij;i'ii(iiiien, óa\ iliicr hel zorgvuldig mengen van meer en minder /andige pariijen grond 
al hel resterende materiaal via koude immohilisalie verwerkt kan worden. Prodiieieii van kou
de imnn>hilisalie /.ijn grond en granulaat, [lij de/e hewerkingsvariant is aangenoiiieri, dat deze 
produaen ktinnen worden hergebruikt als ojjlioogmateriaal of tocslagmateriaal voor hijvoor-
beeUi wegverharding. Dit hergebruik vindt plaats op basis van de regels van hei Bonwstolfeiibe-
sluit. Er is daarom in de ettectbeschrijving aangenomen, dat door hel hergebruiken van dit 
materiaal geen signihcante uitloging ol blootstelling en contacimogeüjkheden ontslaan. Afge
zien van hel bewerken in plaats van afvoeren naar een baggerspeeiestoriplaais is de bewer-
kingsvarianl verder idcniiek aan hel nulaiiernalief. 
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Figuur 2 Schetsmatige voorstelling van hel Nulaltemaüef 

N U L A L T E R N A T I E F : 
uitvoeren van het f ict ieve herinricht ingsproject volgens het huidige beleid dus zonder 
n ieuw beleid 

U i t g a n g i i l t u a t i a 

LEGENDA 

^m iiiterwBsrdsn 
^ ^ verschiilando 

hoogte 

1'! ' aanmeiifle dijk/ 
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^ H nieuwe dijk 

• water 

ao'Sp'onkelijk 
maaiveld 

bebouwing 

bodem 

bodem blijft bodem 

bodem wordt bouwstof 

hoogwatervluchtplaats 
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Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Ontgraven nevengeul: uilerwaaidengrond naar onderafdichting nevengeul, dijkversterking, hoog wate rvlucht-

plaatsen naar baggerspeciestortplaats, delfstoffen naar markt; 

3 Realisatie dlikversterking: uiteraraardengrond uit nevengeul, conform bouwstoffenbesluit; 

3 Onderafdichting nevengeul; schone uilerwaaidengrond uit nevengeul en aanvoer elders; 

I, Aanleg hoogwatervluchtplaatsen: uiterwaard e ngrond uit nevengeul, conform bouwstoFfenbesluit. 



Fysieke kenmerken van hel nuUilienmiief 
Sami-njïcvai konii hel iiulalicmaiief van het represcniatieve hi'rinrichtingsprojea er ats volgt 
uit tt' zii' i i: 
1. De aanleg van i\v iR'vensciik'n, de dijkversterking en de hoogwatervluchtplaats kunnen 

viilleiiifi worden gerealiseerd: 
2. Sdione uiterwaardengriind (klasse Ü}, wordt geseheiden ontgraven en als bodem toegepast 

bij o.a. onder.ifdieliting van nevengeulen; 
i. De dijkversterking en de boogwaiervluebtplaaisen worden gerealiseerd niet uiterwaarden-

grond die voldoet iian bel Houwstollenhesbiit: 
4. De overige verontreinigde uiterwaardengrond. die niet als bouwstof kan worden gebruikt, 

wordt ongesebeiden onifjrtiven en algevoerd na.ir een btiggerspeciesionpl.iats; 
Bij de bewerkingsvarianl van bet nulaliernatiel wordt het materiaal afgevoerd naar een 
bewerkingsinstallaiie voor zandscheiding (25%) en koude inimobilisatie (75%); 

5. De oitervvaardenverlaging wordt niet uitgevoerd; 
6. Er vindt geen ornputten plaats en er wordt ook geen nieuwe zandwinput gerealiseerd; 
7. De vrijkomende delfsioUen (zand en klei) worden verkocht: 
8. Het tekort aan niterwaardengriind voor hel realiseren van de onderafdichling van een 

gedeelte van de nevengeul wordt van elders aangevoerd. 

In label •> zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmaleriaal weergegeven. Uil de tabel Mijkt 
dat er in totaal eirea 8 miljoen m' bodemmaieriaal vrijkomt, waarvan circa 5,9 miljoen m ' 
delfstoffen, bij de uitvoering van de ingrepen behorend bij het nulaliernatief. De toepassing van 
het vrijkomende bodemmateriaal is weergegeven in tabel 10a en 10b. 

Tabel 9 Hoeveelheid vrijkomend bodemmateiiaal ( i looo m'): nulaltematief 

Inrichtingsmaatregelen UÜerwaardengrond 

Delfstof 

Klei Zand 

Nevengeul 1 1010 180 2800 

Nevengeul 1 1010 180 3800 

Totaal 2020 360 5600 
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Tabel 10a Toepassingsmogelijkheden vrijkomende uiterwaarden grond: nulaltematief 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Plaats Volume (x 1000 m') Samenstelling 

27% klasse 0 

73% van elders 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Onderafdichting nevengeul 1 700 

Samenstelling 

27% klasse 0 

73% van elders 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Onderafdichting nevengeul 2 700 27% klasse o 

73% van elders 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof Diikversterking en 

hoogwatervluchtplaatsen 

190 100% klasse i-z 

Storten In 

baggerspeciestortplaals 

1470 19% klasse 1-2 

30% klasse 2-3 

S i% klasse 4 

Verttopen delfstoffen Afnemers zand 560a 100% zand Verttopen delfstoffen 

Afnemers industrieklel 360 100% klei 



Tab l̂ lOb Toepass ingsmogeliikh eden vrijkomende uiterwaard en giond: bewerkinssva riant van het nulallematief 

Toe passingsmosell)kheden Plaats Volume Cl 1000 m )̂ Samenstelling 

'Bodem blijft bodem' Onderafdfchling nevengeul i 700 27% klasse 0 

73% van elders 

27% klasse 0 

'Bodem blijft bodem' 

Onderafdichting nevengeul 2 700 

27% klasse 0 

73% van elders 

27% klasse 0 

73% van elders 

'Bodem wordt bouwstor Dijkversterking en 190 100% klasse 1-2 

Hergebruik na bewerking 

hoogwatervluchtplaalsen 

Verwerkingsinslallatie buiten Hergebruik na bewerking 

hoogwatervluchtplaalsen 

Verwerkingsinslallatie buiten 1470 19% klasse 1-2 

projecigebied 30% klasse 2-3 

5600 

51% klasse 4 

100% zand Veikopen delfeloffén Afnemers zand 5600 

51% klasse 4 

100% zand 

Afnemers industrie klei 360 100% klei 

5.2.2 Voorgenomen ac t iv i le i l : het toepassen van de ontwerp-be le idsntd i t ie 
Hel toepassen VÜII tic tirilWfrp-lH'leulsmilili".- becckeni in essciilif tldl andere maniercd van hel 
verwerken van de vrijkomende iiiierwaartlengrond dan alleen het afvoeren naar grooisclialige 
bajjuerspeciesioriplaalscn ni(it;clijk worden: 
• 'hndeni l i l i j i l bodem'; 
• 'hodeni wordt Iniuwsiof; 
• lu'rjiebrnik na liewerkiiig: 
• iHTgen in /andvviiipnilen; 
• Morien in (haggerspccie)stortplaatsen. 

3^ 
Voor elke verwerkingsoplie geldt ecu st-i van rnilieiihygiënisdie eisen en randvoorwaarden 
waaraan de (iptie in liei kader van aciiei liodeinlH-lieer moet voldoen. Deze eisen en randvoor
waarden worden in de ontwerp-beieidsnoiitie liesilireven en loej;elichl. 

Hoewel dfltsioüenwiniiirit; j;een onderdeel uitmaakt van ABR wordt omwille van de represen-
laiiviteii van hel lieiieve projeel bij de voorgenomen aciivileil iiitfjegaan van yedeelieiijk om-

[njnen. 

Binnen de 'Voornenomeii aciiviteil' wordl gewerkt mei jiedeellelijk geconeenireerd ompiilten. 
Hierhij wordl de vrijkomende verontreinigde ui ter waard eng rond geconcentreerd bijeen gehradii 
in een nieuwe /andwinpoi. die speciaal voor hel hergen van dit materiaal wordl gemaakt. De 
opbrengsten en effecten van delfstoffenwinning worden in de elfecibeschrijving en de vergelij
king van de alternaiieven niet meegenomen Bij de voorgenomen activiieil kan uiteraard wel 
hel gehele ficlieve herinriehiingsprojeci worden uitgevoerd. 

Bij ABR gaat het niet alleen om verwerkïngsopliesviwr vrijkomende uiterwaardengrond, maar 
ook liet verbeteren van de liodemkwaliteil als miliendoelsielling (saneringdoelstellingl. De sa-
neringsdoeisielling houdt in, dat na realisatie de liodemkwaliteit van de leellaag [O.Ti - 1,5 m 
dik. afhankelijk van tocaiie en gebruik) moet voldoen aan de zogenaamde BodemGebruiks-
Waarden (BGW's). De snneringsdoelsielling komt is gebaseerd op de Wel bodemtiescherming 
en is /.ell niet m.e.r-plichiig. De keii/e van de saneringsdoelsielling heefi echter wel belangrijke 
consequenties voor de vormgeving en effecten van de voorgenomen aciiviteit. 

BGW's zijn afhankelijk van de functie na realisatie van het project (zie oniwerp-beleidsnotiiie 
bijlage 2). Hel fictieve herinrichlingsprojea bestaat vrijwel geheel uil het verlagen van hei maai
veld in de vorm van uiterwaardverlagingen of aanleg van nevengeulen. Dit bciekenl. dat alle 
bodem die na realisatie van het projecl musiaai, regelmatig oversiroomi en er nienw veronirei-
nigd sedimeni wordl afgezei. In een dergelijke situalie mag het niveau van herverontreiniging 
als inssendiielstelling gehanteerd worden np weg naar de uiteindelijke saneringsdoelsielling 
(BGW), Hel niveau van he!veronlreini);ing ligt in de Rijn en Waal up het niveau van klasse 2. 
Sommige BGW's (b.v. die behorende bij de functie 'droge natuur') zullen hier pas op langere 
termijn gerealiseerd kunnen worden, wanneer de bronnen van herverontreiniging zijn wegge-



nomen . Gemakshalve worden in het vervolg van de leksi de eisen die aan de lecflaag gesleld 

vvordi-ndoordetKKlenigL'hri i iksw.i. irden (BGW's) of door hel herviTonlrt-JnitiingsTiivean (HVN), 

wannc iT d i i niveau bo^i^r is dan de BGW en hei gebied t reqi ieni overs i rooni i , aangeduid als 

•leeflaajj volgens BGW/HVN-no rmen ' . 

Uitganjispunt van de oniwerp-hcle idsnoi i t ie (en daarmee van de voorgenomen a t i i v i ie i i ) is, 

dat overal waar wo rd i gegraven (ook al is hei bi j wi jze van spreken maar 5 cm) , na het graven 

een leellaag aanwe/ ig moet zijn waarvan de kwal i ie i i voldoei aan de bodemgel>ruikswaarden 

of le i iminsie hei herver imirein ig ingsniveau (BGW/HVN-normen) . De d ik ie vau is a l l iankei i jk 

van de precieze vormgeving van het p ro jea en varieert tussen 0,75 en 1,5 m. In hel fictieve 

her inr icht ingspro jea word t uitgegaan van een dikte van I m. 

Wanneer bi jvoorbeeld vanwege het gewenste dwarsprof iel voor na tuu ron tw ikke l i ng slechts 

ontl iep omgr. iven hoef l ie worden of wanneer de veronire in igde laag dik is zal er na ontgraven 

to l de gewenste diepte rn)g geen leellaag volgens BGW/HVN-normen aanwezig z i jn. In dal 

geval moet er eerst I m dieper gegraven worden - o( minder diep wanneer eerder een schonere 

laag bereiki word l - en moei vervolgens de leeflaag met grond conform RGW/HVN- t io rmen 

worden aangebracht. 

In hel fictieve l ier inr ichi ingsprojeci is aangenomen, dai in lotaal op 2 5 % van de oppervlakte 

van i i i ierwaardverlagingeu de resterende l iodem niel voldoei aan de BGW/HVN-no rmen ( in dit 

geval het hcrveronlre in ig ingsniveau, want hel gaal om de f u n a i e droge natuur ) . Op d i i opper

vlak moei gemiddeld 0.5 meier exira worden afgegraven, lotdal een laag bereiki word l die wel 

voldoei aan de BGW/HVN-no rmen . De/e 0.5 m wo rd l vervolgens weer aangevuld mei grond 

die voldoet aan de HGW/HVN-normen . Omwi l le van de overzichlel i jkheid zijn in de labellen 

alle overschri jdingen opgencmien van de BGW/HVN-normen na oiUgraving in de ondiepe uiier-

waardverlaging. 

De waarde van 257o van de oppervlakte die na ontgraven niel voldoei aan de B G W / H V N - | 35 
norn ien is iugeschal voor de situatie langs de Waal (waar ook hei (iciieve l ie r inr i th l ingspro je t t 
gekozen is). Langs de overige Ri jntakken zal dit percentage lager z i jn. 

De ondera ld ich i ing die in een gedeelte van de nevengeulen word t aangebracht (mepassing 

'bodem bl i j f i bodem') , heeft de f imci ie 'nat ie natuur ' en moei daarom voldoen aan de daarbij 

t iehorende BGW's. Helzellde geldt voor de aldekiaag van de verondieping van de tiesiaande 

zandwinput en de nal le gedeelten van de afwerk ing van de n ieuwe zandwinpu i . Het herver-

onirelnigingsniveau ligt lager dan de BGW's voor natie natuur, zodat hier de BGW's voor natte 

na iuur gelden als einddoel van de 'sanering'. 

In loiaal is er relatief veel l ichl lot matig verontreinigde gr(md nodig voor hel aanbrengen van 

de leeflaag volgens BGW/HVN-no rmen . Deze grond is wel aanwezig in de diverse homogene 

deelgebieden, maar verspreid en afgewisseld mei meer verontreinigde u i ierwaardengrond. O m 

voldoende licht en matig verontreinigde u i ierwaardengrond ie verkr i jgen voor het aanbrengen 

van de leeflaag zal daarom een deel van de u i ierwaardengrond bij het ontgraven gescheiden 

moeien worden in : 

• u i ierwaardengrond niel concentraties lager dan het herveronire in ig ingsniveau; 

• i i i tenvaardengrt)nd met conceniraties lager dan de BGW's voor natte natuur ; 

• overige (meer verontreinigde) u i ierwaardengrond. 

Het gescheiden ontgraven heeh belangri jke consequenties voor de u i tvoer ing. Zelfs wanneer 

word l gewerkt met part i jen van bi jvoorbeeld 1000 m^ (veel groter dan bi j sanering van landbo-

dems gebruikel i jk is), gaat het om zeer grote aamallen pari i ien grond. Hei l)enodigde onderzoek 

is zeer omvangr i jk en de u i lvoer ing word l h ierdoor zeer complex. Om de invloed van het al of 

niel gescheiden ontgraven voor de voorgenomen aa i v i i e i l duidel i jk te maken, zi jn er een twee

tal var ianten opgesteld: de variant vol ledig gescheiden ontgraven en de variant ongescheiden 

ontgraven. 



Figuur J Schetsmailge voorsielling van de Voorgenomen activiteit 

V O O R G E N O M E N A C T I V I T E I T : 
uitvoeren van het f ict ieve her inr ichl ingsprojecl conform de beleidsnotit ie 
(meerdere verwerkinqsopt ies zijn mogelij lt en worden qebruiictl  

U i t g a n g s s i t u a t i e 
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aanwezige dijk/ 
helling 
nieuwe difk 

wMor 

oorspronkelijk 
maaiveld 

bebouvuing 

^ ^ ^ 1 bodem 

^ ^ H Mlaerdverlaging diep 

V ^ H I waerdverlaging ondiep 

bodem blijft tiodem 

^ • • 1 bodem woid l bouwstof 

^ ^ ^ ^ a 1de klaag 

^ ^ ^ g tmog water vtuchlplaets 
f / / / . sanering 
^ ^ B piBS drassituatie 
^ • B berging 
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£*\iA uilerwa.ïrdvprl,i^ing (9) 

Ovenlcht maatregelen en grondstromen 

1 Ontgraven nevengeul; uiterwaarden grond naar onderafdichling nevengeul, dijkverslerking, hoogwalervluchtplaat-

sen en beslaande en nieuwe zandwinput, delfstoffen naar markt; 

2 Realisatie dljkverstetVing: uilerwaarden grond uit nevengeul en uiterwaardveriaging. kern voldoet aan emissie {cal 1) 

bouwsloflenbesluil. dfdeklaag conform bouwstoffenbesluit; 

3 Onderafdichting nevengeul: uiterwaardengrond uit nevengeul en uiterwaardveriaging, voldoet aan BGW-nat; 

/f Uiterwaardveriaging: (diep en ondfep). uiterwaarden grond naar onderafdichting, 

nevengeul, dijkversterking, hoogwalervluchtplaatsen en bestaande en nieuvre zandwinput, delfstoffen naar markt; 

5 Aanleg hoogwatervluchtplaaBen: uiierwaardengrond uil nevengeul en uiterwaardverlaging, kem voldoel aan emis

sie (cal \): bouwsluftenbesliiit. afrieklaag conform bouwstoffenbesluit; 

6 Extra ontgraven en aanvullen; uiterwaardengrond boven HVN-norm (0,5 m dikte) naar bestaande en nieuwe zand

winput, aanvullen |met uiterwaardengrond uit uiterwaardenverlaging en nevengeul die voldoet aan HVN-norm); 

7 Opvullen beslaande zandwinput mei uiterwaardengrond uit nevengeul en uiterwaardenverlaging, afdeklaag con-

fomi BGW-nat; 

8 Aanleggen en opvullen nieuwe zandwinput; delfstoffen naar markt, opvullen met uiterwaardengrond uit nevengeul 

en uileiwaardverlaging. afdeklaag conform 8GW-naI en HVN-norm Iplas-dras gedeelte); 

9 Extra uiterwaardveriaging: (ondiep en pias-dras) uiterwaardengrond na ontgraven delfstoffen terugleggen, delfstof

fen naar markt. 



Fysieke ketimerken voorcfetionicii iiilivileil 
1. Hi-i volk'digi' [iiiii-ve heri i i tkt i i inj isprojf t i wiirdt ni'rt-alisi'vrd (ni 'vcugi'i i lfn, iiiiiT-

waarili'rivt.Tlaj;int;fTi, liijkvL-rsn-rking. Iiiii)}jwatfrvlinlii|il.iaisen, viToridieju'ii v.m de tx'sin.iii-
de (.'11 iiifiiwf /•JiidvvLTiiniil: 

2. De vrijkniiiciKic dollsloffen (/<iiid i'ii kli'il wurden vi'rkochi: 
3. NaüM iiilcrwüiirdciitirond klasse O wordl nuk iiiterwaarclengroiul klasse I l/i» ï (die viildiiei 

aan BCiW's voor nallc nalmir) lierget'niikl als bodem voor de onderafditlitinjj van de ne-
venfjeulen en de liovensle laaj; (onder waler) van de /,andwin|niiien. 
De/e uiierwaardengnind wordl liiervunr jjescheiden ontgraven; 

4. WaiKieer bij de uiierwaardverlaging na hei onigraven de aineeniraiics in de resterende 
uiierwaardenjirorid Imven hel lierveronireiniginj;sriiveaii lin};*̂ 'n (gemiddeld 25 % van liet 
oppervlak), wordl de laay aij;egraven tol liei niveau waarop de concenlraiies onder liet 
iierveriinireinijiingsniveaii ligj;en (gemiddeld 0.5 m). 15e exlra afgegraven Imatie wordl weer 
aangevidd tol liel oniwerp [liveaii. Hiervimr vvordi grond gehrniki met coneemraties kleiner 
dan iiet lierveromreinigingsiiiveau. De/e grond wordl zorgvuldig gescheiden oillgraveti uit 
de uiterwaardverlagingen en nevengeulen; 

5. Voor de kern van de dijkversterkingen en de hoogwaiervluchtplaaisen wordl ongeselieiilen 
ontgraven uilerwaardengrond gebrniki. Umdat de veninireiniging van de tijterwaardengrond 
heterogeen is en derhalve ook plaatselijk klasse 4 kan bevallen, /al deze kern ook deels 
klasse 4 uilerwaardengrond lievaiien; De deklaag (dikie 1 m) van de dijkversterking en de 
hoogwaiervlucl!i]ilaals voldoet we! aan hei BouwMolfenliesltiit en is daarom gescheiden 
ontgraven en bemonsterd volgens de daarvoor geldende protocollen; 

6. De resterende uilerwaardengrond wordl gebruikt voor hel veroridiepen van de nabijgelegen 
zandwinput en hei opvullen van de nieuwe zandwiiijiut; De nieuwe /andwinpul wordl 
voor de helfi afgewerkt voor lerrestrische (droge) en voor de helft voor aijiiatische (nane) 
nauinr. Voor de afwerking voor lerreslrische naiuur wordt grond gebruikt mei concentraties 
lager lian het herverontreinigingsniveau; 

7. Er w(irdi geen uilerwaardengrond afgevoerd naarhaggerspeciesiortplaaisen buiten hei pro
ject gebied. 37 

Varia lil oiifiesiiieiden oiilgraven 
In deze variant wotdi alle uilerwaardengrond ongescheiden ontgraven; dat wil zeggen: er wor
den geen ai/ouderlijke partijen nnderscheideii naar veronlreinigingsklassen. Er wordt ook iiiel 
exira ontgraven om een bepaalde bodemkwaliteit te bereiken, noch wordt gestreefd naar een 
leeftaag, die voldoet aan de BGW/HVN-normen. 

Om bij hel ongescheiden ontgraven toch zorgvuldig om ie gaan mei uilerwaardengrond met 
een verschillende mate van verontreiniging wordt de inlerwaardengrond bij de/e variant ont
graven en toegepast per homogeen deelgebied, zoals aangegeven op de bodemkwaliieitskaar-
ten. Hiermee wordl beo()gd verspreiding van verontreinigingen van relatief verontreinigde deel
gebieden naar relatief schone deelgebieden te voorkomen. In gebieden waar de hoogste poten
tiële blootsielling op kan treden, wordt het relatief niinsi verontreinigde materiaal toegepast. 



Daarom wordl voor de ondt-ra(dichting van een gedcelie van de nevengeulen (locpassing 'bo
dem lilijli bodem') rclaiiel schone uiUTwajrdenyrond van ondtT de nevengeulen en relaiief 
sdmcri maieriajl uil dcclj;cliied II (?ie bodcrnkwiiliu-iiskaarl) gcbriiikl. Ook voor de .ifdi-kltia^ 
v.ui dl' verocidicjiinj; van de /.iiidwinpui wiirdl zo vcei uiogelijk uiu'iwaardoiigrdiul uil de rela
tief schone deelgebieden toegepast. Ook de minsi verontreinigde deelgebieden bevatten eehier 
klasse 4 iiiierwaardengrond, die in het algemeen ?owel in h()ri/oniale als in venitale rithiing 
zeer lieierogeeri van santenslelling is wal beirell veruuireinigingsgraad. Doordal binnen één 
deelgebied verder geen scheiding wordt aangebracht in veronireinigingsgraad, beval deze va-
riaiU bij hergebruik als 'Imdeni blijft bodem' en 'bodem wordl buuwslof ook klasse 4 uiler-
waardengroiid. Verder wordl de verontreinigde iiilerwaardengroTid onigraven /onder verder te 
letten op de hi)niogene deelgebieden en vervolgens geborgen in de beslaande zandwinput en 
de nieuwe 7aniKviii|iul, die in hel kader van hel projeei wordt aangelegd. 

De varumt ongescheiden ontifraven van de viwrgenonien activiteit heeft de volifende fysieke 

kenmerken: 
1. Hel volledige tieiicve herinrichtingsprojeci wordt gerealiseerd (nevengeulen, iiiler-

waardenverlagingen. dijkversterking, hoogwatervhiehtplaatsen. verondiepen van de beslaan
de en realisaiie van de nieuwe zandwin|iui); 

2. De vrijkoineruie delfsioflen (zand en klei) worden verkocht: 
3. Ongescheiden ontgraven uilerwaardengrond uil hel relaiiet minst veninireinigde homoge

ne deelgebied wordt hergebruikt als bodem viior de onderaidichling van ecu gedeche van 
nevengeiLlen en voor de afwerklaag van de zandwinpullcn; 

4. Voor de dijkversterkingen en de hoogwaiervhichiplaaisen wordl imgesclieidcn onigraven 
uiu-rwaardengniudgehriiiki, waardoor ook klasse 4 uilerwaardengrond als bouwslol wordt 
gehruikl; 

5. De resterende uilerwaardengrond wordi gebruikt voor hel verondiepen van de nabiigelegen 
/arulwinput en het opvidlcu van de nieuwe zandwinjun: De nieuwe zandwinput wordl half 
om hall afgewerki \our icrresirische en aquaiisch naunir. Voor de afwerking wordl onge-

38 I scheiden ontgraven uiterwaardengrond uil hci relaiief minst verontreinigde homogene deel
gebied gebruikt; 

6. Er wordt geen uilerwaardengrond afgevoerd naar baggerspeciesionplaalsen buiten hei pro
ject gebied. 

Variant volledii) fiescheiden oniffraveit 
hl principe is hel mogelijk om alle uilerwaardengrond gescheiden te onigraven. dus niet alleen 
voor zover lichi veronireinigdc uilerwaardengrond nodig is voor hei realiseren van de leeflaag 
volgens bij de Bc;w/HVN-normen, zoals dat bij de voorgenomen activiteit hel geval is. Deze 
variaiU wordl de variant 'volledig geseheiden onigraven' genivemd, Hierbij wordt al de ie ont
graven uilerwaardengrond opgedeeld in een groot aamal partijen grond, waarvan dtior hodem-
onder/oek de (gemiddelde) verontreinigingsklasse wordt bepaald. Bij hel onigraven worden 
vervolgens de verschillende i'ariijen van een bepaalde verontreiriigingsklasse gescheiden ge
houden CU ook gescheiden afgevoerd en verwerki. De schone grond eu lithi verontreinigde 
grond wordt gehruikl voor hel weer aanvullen van verontreinigde grond die extra ontgraven is 
om een leeflaag van ! m volgens HVN'H(iW-noruK-Ti ie realiseren, voor de onderafdichling van 
de nevengeulen en de afdeklagen van de zandwinpnuen. 

Ook voor de loepassing 'bodem wordt bouwslof' wordl alleen scimne en üchi verontreinigde 
grond gehruikl. Alle sierker verontreinigde grond wordt geborgen in de zandwinputten. 

Rij deze variani geldi, in nog sterkere male dan bij het voiirkeursalternaiief, dat het hierbij om 
zeer grole aaniallen partijen grond gaat, Zeits wanneer wordl gewerki mci pariijen van bijvoor
beeld 1000 m3 (veel groter dan bij sanering van landbodems gebruikelijk is) Het benodigde 
onderzoek is zeer omvangrijk en kostbaar en de uitvoering wordt hierdoor zeer complex. Wel 
kan ecu (heperkie) exira vermindering van verspreiding en bkuiisiclling aan verontreiniging 
gerealiseerd worden. 

De fysieke kenmerken van de 'variant volledig gescheiden onigraven' zijn dezelfde als die van 
de voorgenomen activiteit. In tabel 11 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodeinmaicriaal weer
gegeven voor de voorgenomen activiieii en de variani volledig gescheiden onigraven. 



Uit de tabf l h l i jk l dal er in lulaal circa 25,1 mi l joen m ' bodemii ia ler iaai v r i j komt , waarvan circa 

14,4 mi l joen m ' delfstoffen, bij de u i lvoer ing van de ingrepen behorend bi j de voorKcnonu'n 

aci iv i ie i l . De hoeveelheid v r i j komend bodemmater iaal h vom de variant ont iesihciden oni j ; ra-

ven iets kleiner (zie label I ï ) , omdat hier geen extra Kfotid wi ) rd i on igravcn o in de leeftaag 

volgens BGW/HVN-no rmen ie realiseren. De toepassing van h i t maicr iaal in de voorgenomen 

aci iv i ie i l , dus met leeflaag, is weergegeven in label 12. In tabel 14 is de loepassing van het 

maieri. i . i l in de variant oiigesclieiden ontgraven weergegeven, in tabel 15 de loepassing in de 

variant waar in vol ledig gescheiden wordt ontgraven. 

Tabel n Hoeveelheid vrijkomend bodem materiaal: 

voorgenomen activiteit en de variant volledig gescheiden ontgraven ( i IDDO m)) 

Delfstof 

Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Verlaging diep 

Nevengeul i 

Nevengeul 2 

Zandwinput 2 

Totaal 

Ullerwaardengrond 

3850 

4460 

1020 

1020 

380 

10730 

Kiel Zand 

S^S 0 

790 0 

i8o 2800 

180 2800 

70 7050 

V t S 12650 

Tabel 12 Toepassingsmogeli|kheden vrijkomende uiterwaardengrond: voorgenomen activiteit 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 

Volume (x looo 1 m^) Samenstelling Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 700 35% klasse 0 

35% klasse 1-2 

30% klasse 2-3 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Onderafdichting nevengeul 2 700 35% klasse 0 

35% klasse 1-2 

30% klasse 2-3 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof 

Terugleggen uiteiwaardgrond 875 30% klasse 0 

70% klasse 1-2 

Toepassingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

'Bodem wordt bouwstof Dijkversterking en 

hoogwaten/lucht plaatsen 

190 100% klasse 2-3 

Beifen in putten Zandwinput 1 (bestaand) 

Zandwinput 2 (te realiseren) 

3500 t i % klasse 0 

13% klasse 1-2 

36% klasse 2-3 

50% klasse 4 

Beifen in putten Zandwinput 1 (bestaand) 

Zandwinput 2 (te realiseren) 4765 11% klasse 0 

13% klasse i-2 

26% klasse 2-3 

; o % klasse 4 

Veifcopen delfstoffen AFnemers ^and 

Afnemers induslrieklei 

12650 

1745 

100% ïand 

100% klei 
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Tabel 13 Hoeveelheid vrijkomend bodem materiaal; variant ongescheiden ontgraven (x 1000 m') 

Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Uiterwaardengrand 

^975 

Delfstof 

Klei Zand Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Uiterwaardengrand 

^975 52S 0 

Verlaging diep 4460 790 0 

2800 

2800 

Nevengeul 1 1020 180 

0 

2800 

2800 Nevengeul 2 1020 180 

0 

2800 

2800 

Zandwinput 1 380 70 7050 

Totaal 9855 Ï7i45 12650 



Tabel 14 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende ulterwaardetigrond: variant ongescheiden ontgraven 

Toepassingsmogelllkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 

Volume (x vu 

700 

»0 m") Samenstelling Toepassingsmogelllkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 

Volume (x vu 

700 19% klasse 0 

23% klasse 1-3 

22% klasse 2-3 

36% klasse <ï 

Onderafdichting nevengeul 2 700 19% klasse 0 

23% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

'Bodem wordt bouwsiof Dijkversterking en 

36% klasse 4 

'Bodem wordt bouwsiof Dijkversterking en 190 19% klasse 0 

hoogwatervluchtplaatsen 23% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

Bergen in putten Zandvflnpul 1 (bestaand) 

36% klasse 4 

Bergen in putten Zandvflnpul 1 (bestaand) 3500 17% klasse 0 

22% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

39% klasse 4 

Zandvtfinput 2 (te realiseren) 3765 17% klasse 0 

22% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

Verkopen detfstolfen AFnemers zand 

39% klasse 4 

100% zand Verkopen detfstolfen AFnemers zand 12650 

39% klasse 4 

100% zand 

Ahiemers Industrieklel V45 100% klei 

Tabel 15 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende ulterwaardengrond: variant volledig gescheiden ontgraven 
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To«passln gsmogelijkheden 

'Bodem blijit bodem' 

Plaats Volume (x looo m3) Samenstelling 

56% klasse 0 

To«passln gsmogelijkheden 

'Bodem blijit bodem' Ondetafdichling nevengeul i 700 

Samenstelling 

56% klasse 0 

44% klasse 1-2 

Onderafdictiling nevengeul 2 700 56% klasse 0 

'Bodem wordl bouwstof 

44% klasse 1-2 

100% klasse 0 

100% klasse 1-2 'Bodem wordl bouwstof 

Terugleggen uiterwaardgrond 875 

44% klasse 1-2 

100% klasse 0 

100% klasse 1-2 'Bodem wordl bouwstof Dijkversierking en 190 

44% klasse 1-2 

100% klasse 0 

100% klasse 1-2 

Bergen In putten 

h 0 ogwa t e rv lu c h 1 p laatsen 

Bergen In putten Zandwinput 1 (bestaand) 3500 17% klasse 1-2 

33% klasse 2-3 

50% klasse 4 

Zandwinput j (te realiseren) 4765 17% klasse 1-2 

33% klasse 2-3 

50% klasse 4 

Verkopen delfstoffen Afnemers land 12650 100% zand 

Afnemers industrieklel 1745 100% klei 

5,2.J Biins»-'rspeciestortplaalsenalternaiier: M M A voor rnminial iseren 
vtTsprt ' iding en I t i i iotstct l ing 

lil de m.e,r,-sysicniaiifk man ''U ''•^'i hes ch rij ven van hei meesi iiiijiuuvricndelijk ailemaiief 
worden venindersield dal meer «dd beschikbaar wiirdi gesteld voor hel bereiken van iii i l ieii-
(loi'istellinjien. Iri i leli i i idigi'situ.i l ic (/ie hiervniir onder 'iiiilahern.ilief') wordi, mede viiiiwe^e 
de lujge kosten, slechis zeer be|K'rki veronireinijjde iiiierwaardeni;roiul ^csiori in baujiersiK'de-
stonplaaisen, In dil meesl milieuvriendelijke ahernaticf wordt hel extra beschikbare geld be-
slecd aan hel realiseren van jjr'X'l'^^halit'e bacticrspecieMoriplaaisen binnen en bnileii hel ri-
vicrhed. Hierin wordl de veroiiireinigde uiierwaardcrigrond definiliel geborgen, leneinde ver
spreiding van en blooisielling aan veronireinigingen ie voorkomen. 



De proj i 'atn voor riviervcrruiniiiig vn iiaiuurontwikkcliiiH kunnen door dczv exira iniddcliTi 
en capaciteit in baggerspedesiort plaat sen volledig hinnen hel beslaande beleid worden iiitge-
Vdcid. Siliniie uiierwaiir(l('iii;ri>rid vvortil j;esdicideii oiiifjr.iven en t;ebruikt vuur ile loepassiiif; 
'bodem blijll boilem'. Nel als bij de voorgeiioiiien activiieii wiirdl op plaaiscii waar de u imen-
traties in de bodem na ontgraven nog hoger zijn dan hel niveau van herveronlreiniging, de 
iiilerwaardengrond dieper luilgraven lol bel punt waar de eoiuentraiies wel onder bei niveau 
van berveroiilreiniging liggen. De bniiem wDrdt aangevuld mei stbone lot licht vertmtreinigde 
grond (klasse 0-1). Ook voor de toepassing 'bodem wordl bouwslof' wordt zoveel mogelijk 
schone of liebl veronireinigde iiiiervvaardengrond gehruiki, zodat in ieder geval voldaan kan 
w<)rden aan de eisen van bel HoiLwsioHenbesbiil. De overige iiiierwaardengrond wordt onge
scheiden onigraven en afgevoerd naar baggerspeciestorlplaalscn. Partijen uiterwaardengrond, 
dii ' relatief veel /and bevallen (>60"/;.| worilen behandeld in een zandscheidingsiiisiallaiie. Het 
zaïiil, ilai hierbij vrijkomt kan worden liergebriiiki en de resterende fracties worden gestort in 
de baggerspecicsfortplaais. 
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Figiiur 4 Schetsmatige voorstelling van hel BaggerspecieslortplaatsenaltematieF 

B A G G E R S P E C I E S T O R T P L A A T S E N : 
uitvoeting van het fictieve herinrichtJngsproject volgens een meest milieuvriendelijk 
alternatief dat zich richt op het minimaliseren van verspreiding en blootstelling 

U i t g a n g s s i t u a t i e 

\•\^ 

LEGENDA 

Il lïar waarden 
verschillende 
hoogte 

aaniAfe;iga dijk/ 
helling 
nieuwe dijk 

water 

aorspronkeliik 
maaiveld 

bebouwing 

bodem 

weerdverfaging diep 

weerd verlaging ondiep 

bodem bli|f! bodem 

bodem wordt bouwstof 

hoogwatarvluchtpleats 

plas drassiluatie 

12 

Overzicht maatregelen en grondstromen 

1 Ontgraven nevengeul: uilema^rdengrond naar onderafdichting nevengeul, diikversterkïng. hoogv^atervlucht-

plaalsen er baggerspecieslortplaatsen, delfstoffen naar markt; 

2 Realisatie dijkversterking: relatief weinig verontreinigde uiterwaardengrond uil nevengeul en ulten^aardverla-

ging. conform bouwstoffenbesluil; 

3 Onderafdichting nevengeul: uiterwaarden grond uil nevengeul en ulterwaardverlaging; 

4 Uiterwaard verlaging: {diep en ondiep), u i te nwaarden grond naai onderafdichting, nevengeul, dijkversterking, 

hoogwatenfluchiplaatsen en baggetspecie&Iorlplaatsen, delfstoffen naat markt: 

5 Aanleg hoogwatervluehtplaatsen: uiten«aardengrond uit nevengeul en uiterwaardverlaging, conform bouwstof

fenbesluit; 

6 Extra ontgraven en aanvullen: uiterwaardengrond boven HVN-norni (0.5 m dilute) naar bestaande en nieuv^e 

^andwinpul. aanvullen met schone tot licht verontreinigde uiterwaardengrond uil uiterwaardverlaging en ne

vengeul Ivoldoet aan HVN-norm); 

7 Extra uiterwaardverlaging: (ondiep water pias-dras) uitenwaardengrond naat onderafdichtjng nevengeul, dijk

versterking, hoogwatervluehtplaatsen en baggerspedestortplaatsen, delfstoffen naar markt. 



Fysieke kenmerken luiiiijerspecie-slorlplaatseii-iilU'nitUief 
H f l li.ij'm.'rspock"itiirij>l.ii5!Sfn-<ilUTii.ilk'f k j i i liirrriR-L- tils vol^;! vvcinlcn sa menge val : 

1. Hel vtil leii ige fielieve litTinrieluii igsjirDJeci vvurill gerealiseerd (nevengeulen, » i ierwaart te i i -

verLi j i ingen, d i jkvers ierk inu, hi i i i j ;walervl iLdi l | ) laaisen) me i ni l / .ondering van hel veroni i ic-

peri vau de hesiaaiide 7aiidwin|>ii i en reaiisalic van de n ieuwe zandwin iu i i . ü p tic |il<ia(s 

waar hij hel vimrkei irNai iernai iel de n ieuwe / a n d w i n p m word i t;erealiseerd, wordt in hel 

baggerspeciesli ir iplaalsenalternaliet een ui terwaardenverlaninf; i i i igevoerd op zo 'n manier 

dal precies de/el lde maaivekUiDonien ontslaan als bij hei voorkeursal iemai ief na opvu l len 

van de zandwinp i i i ; 

2. Wanneer bi j de ui ierwaardverlaj ; ing na hei oninravei i de concentraties in de resterende 

Lii ierwaardentirond hoven liel l iervernnireini j ; in j ;s[ i iveai i liHK^'n. (gemiddeld 2 5 % van l iel 

oppervlak! wordt de laag alyejiraven to l hei niveau waarop de ui i iLenlra l ies onder hel her-

verunireinigint isniveau üggen (gemiddeld 0,5 m) . De exira afgegraven delen worden weer 

aangevidd lot hel on iwerpn ivea i i . Hiervoor wordt schone grond f ;ehruiki . De/e grond wo rd l 

zorgviddig gestheiden onigraven m l de i i i terwaardver lagingen en nevenyeiden; 

3. Voor de toepassing 'bodem bl i j f i bodem' (onderafdicht ing nevengeulen) wordt alleen scho

ne i i i lerwaardengrond (klasse 0| gehruik l . De/e schone u i lerwaardengrond word l geschei

den onigraven ui l de relatie! schone hi jniogei ie deelgebieden b innen de ui terwaard verla

gingen en nevengeulen; 

4. Voor de d i jkvcrs ierk ing wordt gescheiden onigraven u i lerwaardengrond gebruikt, die in 

ieder geval voldoet aan de eisen van hel Bouwstoffenbesluit en v.o m in inogcl i jk vero i i i re i -

uigd is; 

5. Al le resterende ver tmi re in igde lu terwaarde i ig rond wo rd l afgevoerd naar baggerspccic-

slonplaaiscn bu i len bel projecigebied; 
6. De vr i jkomende delfstoffen (zand en klei) worden verkoch l ; 

7. Er wo rd l geen u i lerwaardengrond gebruikt voor het veruudiepen van de b innen bel pni-

jecigebied gelegen / a u d w i n i u n . 

In tabel 16 zijn de hoeveelheden v r i j komend bodeniniaieriaal weergegeven. Ui l de label bl i jk t I 43 

dal er in totaal circa 18 mi l joen r i i ' bodemmateriaal vr i j komt . waarvan circa 7.3 mi l joen i i i ' 

dcHstoKen, bij de u i tvoer ing van de ingrepen behorend bij hel baggerspeciesiortplaatsenaller-

uaiict. De toepassingsmogelijkheden van de vr i jko i i iendc ui terwaardengroni l zijn weergegeven 

in label 17. 

Tabel i6 Hoeveelheid vrijkomend bodem materia ah ba ggerspecieslortplaatsen-alternatief (i looo m') 

In richtingsmaatregelen Uiterwaardengrond 

Delfstof 

Klei Zand 

0 Verlaging ondiep 3B50 535 

Zand 

0 

Verlaging diep 4i|6o 790 0 

Nevengeul i 

Nevengeul 2 

1010 180 3800 Nevengeul i 

Nevengeul 2 1010 180 38QO 

Zandwinput 2 380 70 0 

Totaal 10710 1 7 « 5600 



Tabel 17 Toepassingsmoselijkheden viljkomende uiterwaarden grond: baggerspeciestortplaatsen a Item a lief 

Toe passingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 

volume (x looo m^ Samenstelling Toe passingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 

Onderafdichting nevengeul 1 700 56% klasse 0 

i(4% klasse i-a 

Toe passingsmogelijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Onderafdichtlrg nevengeul i 

Terugplaatsen uilerwaardgrond 

700 

875 

56% klasse a 

44% klasse 1-2 

100% klasse 0 

'Bodem wordt bouwslor Dijkversterking 

Hoogwalervluchtplaats 1 

Hoogwatenfluchtplaats z 190 100% klasse i - i 

Bergen in 

baggerspeciestortplaatsen 

6 2 6 ; 17% klasse 1-2 

33% klasse 2-3 

50% klasse 4 

Verkoop delfstoffen Afnemers zand 

Afnemers industrieklei 

5600 

1745 

100% zand 

100% klei 
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S.2.4 TerugpLialsal ter i i i i i i f f : het maximal iseren van het hcrRobri i ik door de 
v r i j komende atvalMof len (u j l f rwaardengrond) terug te plaatsen. 

Dil .illcrn.nief richt zich up het 70 gncd moKi-'lijk lu-rtjcbriiiken v,in afvalstof f en tioor l i i ' iiiler-
waardi.Titjroiid leriig Ic plaatsen cii ilaarrnee lici te j;eliruikt.'ii als 'bodeiii blijtl Ixxiciii '. 

Een van de manieren om zo veel niofjdijk iiiterwii.irdentjnmd her te gebmikcn is door bij tiiicr-
waardverlagingen - m hei afgraven van een deel van de kk-i die als delfsiol verkocht kan worden 
- eerst de niet verktiopbarc uiterwaardengrond opzij Ie zetten. Vervolgens het 7.and en de ver-
marklbari- klei te onij^ravcn en (ia.inia de iiiU'rwaardcnnrond weer terug te zeilen, ^odai de oor
spronkelijke lK)deni weer hersickl wordl. Dil 'in siui-ompniten' niaakl een In-langrijk oinlcrdeel 
uit van dil allemaiief en vindt plaats in de uiterwaarden en in de nevengeulen. Hierbij worden 
dus relaiief veel dellsniffen ondiep jjewonnen. Helangrijke nadelen van deze vorm van delfMof-
[enwiiining zijn dai hel de uiterwaardengrond twee keer 'opgepaki' moei worden en dal de ver
ontreinigde uiterwaardengrond weer verspreid in de uilerwaarden lerechikonii. Wel wordt erop 
gelei, dal de iiiierwaardeiigrond binnen de homogene deelgebieden blijh. 

Kanilekening bij het 'in-situ' omjmtien is dat dit technisch nooit voor honderd proccm kan 
worden ^;erealiseerd. Dit is een gevi)lg van de vaak zeer grote spreiding in hel voorkomen van 
(laajidikles. oppervlakten, kwalileilen) van winl'are hoeveelheden dellslolleii in relatie lol de 
technisch beschikbare en financieel haalbare winningstechnieken. 

Omdai er ongescheiden wordt ontgraven en de uiterwaardengrond na ontgraven weer wordt 
lernggezel wordt niet voldaan aan de saneringsdoelstelling in de vorm van hei bereiken vi\u 
HVN/HGW-normen vmir de leellaag. 



Figuur s Schetsmatige voorstelling van het Terugplaatsaliematler 

T E R U G P L A A T S A L T E R N A T I E F : 
uitvoeren van het f ict ieve herinrichtingsproject met streven naar maximaal hergebruik 
door terugplaatsen bovenlaag na ontgraving  

U l t g a n g a a l t u a t l « 
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oorspronkelijk 
maaiveld 

bebouw ir^9 

bodem 

weerdverlaging diep 

weerdverlaging oridiep 

bodem blijtt bodem 

bodem wordt bouwstof 

hoog walervluchtplaats 

plas-dTss situatie 

berging 

Nieuwe landwlnput f ) 
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Overzicht maatregelen en grondstromen: 

1 Ontgraven nevengeul: uiterwaardengrond naar onderaFdichtlng nevengeul, dijkversterking, hoogwatervlucht-

plaatsen en zandwinpul, delfstoffen naar markt; 

1 Realisatie dijkversterking: ulterwaardengrond uit nevengeul en uiterwaardverlaging; 

3 Onderafdichting nevengeul: ulterwaardengrond uil nevengeul en uitenMaardverlaging: 

4 Uiterwaardverlaging: (diep en ondiep), ulterwaardengrond naar onderafdichling. nevengeul, dijkversterking, 

hoogwatervluchiplaatsen en restant na ontgraven delFsioffen weer terugleggen als bodem, delfstoffen naar 

marki; 

5 Aanleg hoogwatervlucht plaatsen: ulterwaardengrond uit nevengeul en uiterwaardverlaging; 

6 Extra uiterwaard verlaging: (ondiep en pias-dras) uiiemaardengrond. na ontgraven delfstoffen terugleggen. 

delfstoffen naar markt. 

7 Aanleggen en opvullen nieuwe zandput delfslolTen naar ntarkl, opvullen met ulterwaardengrond uit nevengeul 

en uiterwaardverlaging, afdeldaag conform BGW-nat en HVN-norm (pias-dras gedeelte). 



Fysieke kcniiicrkvii vmi liet tertigi'Uialsalleriuitief 
1. Hei volk'dige fiaieve herinrichtingsprojctl wordt gerealiseerd (nevengeulen, uiterwaar-

denverla^injii-n, dijkversierkinj;, hoogwalervliichiplaaiseiil mei iiir/.onderinj; van lie reali
satie van een niL-iiwe /aiulwinpm. Op de plaals waar bij de voorgenomen .utiviieil de nieu
we zandwinpul wordt gerealiseerd, wordt ook in het terugplaalsallernaiief een uiterwaar-
denverlatïing uilgevoerd op /n'n manier dal [»redes de/elfde maaiveldlioogien ontslaan als 
bij de viiorgenomeii aii ivi ieii na ojiviilk'n v^u de zandwinpul; 

2. De diepe uiierwaardverlagingen (van circa 1.5 meter diep) worden gerealiseerd door liet 
zand Ie ontgraven en de uiterwaardengroTid weer terug ie leggen ('in-siui omputien'). De 
ondiepere uiierwaardverlagingen worden oj' de gebruikelijke manier gerealiseerd door de 
uiterwaardengrond af ie graven en elders loe ie passen; 

3. Doordal alle uiierwaardengrond weer wordl teruggelegd (dus ook de relaiiel slerk veroni-
reinigde uilerwaardengjondl, wordt uiierwaardcngrond klasse 1 I/m 4 loegejiasl als'bodem 
blijft bodem'; 

4. Voor de dijkversterking en de hoogwaler\'Uichlplaai5en wordl ongescheiden ontgraven uiter
waardengrond gebruikt. Omdat de veronireiniging van de uiterwaardengrond heterogeen is 
en derhalve ook klasse 4 kan bevatien, zal deels ook klasse 4 uiterwaardengrond als bouw
slof wortlen gebruikt; 

5. Er wordl geen nieuwe zandwinput aangelegd (er wordt 'in-situ' ompuiien gerealiseerd i.ji.v. 
geconcentreerd onipii i tenj; 

6. De vrijkomende dellsioffen (zand en klei) worden verkocht: 
7. De resierende uiterwaardengrond wordl gebruikt voor hel verontdiepen van de bestaande 

nabijgelegen zandwinpul: 
8. Er wordl geen uiterwaardengrond afgevoerd naar baggerspeciesiortplaaisen huilen het pro-

jecigebied. 

In label 18 zijn de hoeveelheden vrijkomend bodemmateriaal weergegeven. Uit de label blijkt dal 
er in lotaal circa 22,1 miljoen i n ' hodemmaleriaal wordt ontgraven, waarvan circa 12,2 miljoen 

^6 I m ' dellsiollen, bij de uilvoering van de ingrepen liehorend bij de voorgenomen activiteil. De 
loepassingsmogelijkheden van de vrijkomende uilerwaardengrond zijn weergegeven in tabel 19. 

Tabel iS Hoeveelheid vrijkomend bodem materia al: Ie rugplaa te alternatief ( i looo m^ 

Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Uiterwaarden 

2975 

grond 

Delfstof 

Zand 

0 

Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Uiterwaarden 

2975 

grond Klei Zand 

0 

Inrichtingsmaatregelen 

Verlaging ondiep 

Uiterwaarden 

2975 

grond 

5^5 

790 

Zand 

0 

Verlaging diep 4460 

5^5 

790 4460 

Nevengeuli 

Nevengeul 2 

1010 180 2800 

2800 

Nevengeuli 

Nevengeul 2 lO lO 180 

2800 

2800 

Zandwinput z 

Totaal 

380 70 150 Zandwinput z 

Totaal 9835 V45 10510 



Tabel 19 Toepassingsmogelijkheden vrijkomende uiterwaarden grond: lerugplaatsaltematler 

Toe pass inssmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 
Uiierwaardveri^ging 

Volume b< tooo n\i) Samenstelling Toe pass inssmoge lijkheden 

'Bodem blijft bodem' 

Plaats 
Uiierwaardveri^ging 4910 19% kiasse 0 

23% kiasse i-a 

23% klasse 2-3 

35% kiasse ft 

Onderafdichting nevengeul 1 700 19% klasse 0 

23% kiasse t-2 

J2% kiasse 2-3 

36% kiasse 4 

Onderafdichting nevengeul 2 700 19% klasse 0 

23% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

36% klasse 4 

'Bodem wordl bouwstoP Dijkversterking en 190 19% klasse 0 
h 00 gwa te rviu e)i t p i a atse n 33% klasse 1-2 

22% klasse 2-3 

36% klasse A 
Bergen In putten Zandwrinpul t flwstaand) 3A25 iA% kiasse 0 

21% klasse 1-2 
20% klasse ï-3 
45% kiasse ü 
100% zand Verkochten delfstoffen Afnemers zand 10510 

iA% kiasse 0 
21% klasse 1-2 
20% klasse ï-3 
45% kiasse ü 
100% zand 

Afnemers industrie klei 17AS 100% klei 

47 
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5-3 E f f e c t b e s c h r i j v i n g h o o f d k e u z e m i l i e u - i n h o u d e l i j k e a s p e c t e n 

Een (ivt-r/.idil van de cffff ien en de lifuordcliny d.iarvaii is j;L-j;i'vcn is ubel 20. De kwaliiaiifve 
bfoordi' l i i i j i f i i / i j i i allemaal tïi'Ki-'ven icn oji/ichti- van het nulaliemaiicf. De 'O' beoordeling die 
daar wordl gegeven wil dus nici zeggen dal alk' effccien van hel nnlallcmaiief neutraal zijn, 
maar alleen dal dit als relereniic wordt geiiriiikl. 

Tabel 3o Overzicht effecten alternatieven: HooFdkeuze 

A l p K l Deelaspect I M Nul Voorgenomen Variant Variant volledig Baggerspecie- Terugplaats-

Alternatief alternatief actlviteil ongesi heiden ges( heiden stortplaats alteoialiet 

Stortplaatsen Bewerkings- (met teeflaag) ontgraven ontgraven MMA 

varfant (zonder lecftaag ) (mei l««Haag) 

ReallsaÜe pro{ectdoelen 

) (mei l««Haag) 

Hoogwaterbescherming Rivierverruiming S 8 18 18 18 18 18 

(miljoen m') 

Nituurontvrikkeling Teresirische natUür (ha) • 0 736 736 ?36 736 736 Nituurontvrikkeling 

Aquatlsche naluur |ha) i6o i6o Ï I 6 ZI6 216 19t> 205 

Inhaudetljke sspeclen 

Blootstelling en Bioi^tsteiiing 9 1 * 92% 26% 49% 10% 14% 86% 

contatlmogellikheden en contactmogelijkheden 

t.o.v. tfeginsituatle (%) 

VerspreiiJing van Grond walen g 6 % 9S% 37% 4 7 % 3 1 % i B % 84% 

verontreinigingen t.o.v. uilgangsslluaiie 

(%) (beoordeling) 0 0 ++ + ** • * + 0 

Oppervlaktewater: 93% 93% 26% 49% 20% 16% 86% 

t.o.v. uitgangssituatie 

t%) (beoordellngj • o + • • *** +++ -
OiJti>7aamheld Product' en materiaal, 

hergebruik biiODo m') 

}So 1B50 Ï Ï 7 5 1400 " 7 S 3515 6310 OiJti>7aamheld 

Energieverbruik (Gji ioool U i - I »17 a 3*8 334 3^8 C.a.600 35S 

Kosten 

Kosten Investering (M€) 6= 76 76 53 86 Ï9S 65 

Procesmaüge êsp«cten 

Compleiitei l uitvoering 

Doelmallgtieid 

regelgeving 

Werkzaamheden 0 • • - • 0 • Compleiitei l uitvoering 

Doelmallgtieid 

regelgeving 

Handhaafbaartieid 

Beheersbaarheid, nazorg 

o 0 • - • 0 -
Compleiitei l uitvoering 

Doelmallgtieid 

regelgeving 

Handhaafbaartieid 

Beheersbaarheid, nazorg o * + • t *+ 0 

zeer groot positief effect in verB«ii[kïng lot hel nuiailematief 

groot positief effect in vergeil|king lat het nuialternalief 

positief effect in vergelijking tot het nulaiten^aliel 

geen verschil in vergeliiking tol het nulalternatief 

negatief effect in vergeii|king tot het nuiaitematief 

groot negatlel effect in vergelijking tot het nuiaitematief 

leer groot negatief effect in vergelijl^ing lot het nulalternatief 

Hiwtf H'rt Wrbesihennii y 
Mei uiizonderinf! van hel niilalternaiiet wordl bij allealiernatieven liei gehele livierverruimings-
projea gerealiseerd (loiaai 18 itiiljoeti m*|. Bij hel nnlaliernaiiei wordl de uilcrwaardverlaging 
helemaal niei iiitHevoerd. De rivierverriiitnitig bedraagt hierdoor in totaal sleehls 8 miljoen m', 
bijna de helft van de rivierverruiniing die wordl gerealiseerd in de overige alternalieven. 

NalutiroiUwikki'liiiii 
Mei beirekkinj; tol hel aspeei naiiuironlwikkeling worden de deelaspecten terrestrische na-
liiLironiwikkL'litigenatiiiaiisehe nainiirotiiwikkeljiig meegenomen. Als meeilal voor beide deel
aspecten wordl de oppervlakte in beelares gehanieerd van hel deel van een gebied waar droge 
respeciievelijk natte naiiiuroniwikkeling als doel wordl gesteld. In hel voorbeeld project wtirdl 
als eindsituatie een natinirKehied beoogd. Hierdoor kan in prituipe de oppervlakte van iiet hele 



[iclievc herinrichlingsprojeci waar uiierwaanlcn worden verlaagd als nieuw naiuiirgebied wor
den beschouwd. Er zijn daardoor geen versdiillen lussen de alternaiieven wat beirefi lerrestri-
sdu- naiLiiironiwikkeling met uitzomterint; van hei nitlalternatief. In het nnl.iherniiiief wordr 
iiiiiners noi; geen uiierwa.irdverlaging gerealiseerd en hel is niet /invol om iiatiiiir ie l.iieo 
ontwikkelen op plaatsen waar later nog hel maaiveld verlaagd moet worden. Aangezien bij de 
voorgenomen activileii de bestaande /andwinpn! wordt opgevuld, vindt hier aquatische na-
inmontwikkeling plaats. Hij liet lerugjilaaisaliernatief wordi de beslaande zandwiiipni gedeel
telijk opgevuld en vindt dus naast de nevengeul, slechts op een beperkt oppervlak, aquatische 
natimroiiiwikkeling |il<inis. 

Blootsh'Uinii cii auiuwtitiofieliikhedcn 

Bij bidoisielling en toniactnmgelijkheden gaal het om de mate waarin planten, dieren {ecosys
teem) en mensen (hLm'^^n) ^Is gevolg van de ingrepen in contact kminen komen of bluoitje-
steld kunnen worden aan de verontreinigingen die in het bodemmaieriaal aanwezig zijn. 

Planlen en dieren komen door voedselopname in con iaa met de veronireinigingen in de uiler-
waardengrond. Of hierdoor schade optreedt banglaf van bun gevoeÜglu'id voor de opgenomen 
stof, de mate van loxiciteil (gitligheid) van de siof en de dosis. De ingrepen kunnen vooral np 
planien en dieren van invloed zijn doordat het materiaal op andere plaatsen lerechikomi, waar
door de organismen er in meer of mindere male mee in contact kunnen komen. 

In hel nulaliernatief vindt geen uiterwaard verlaging plaats en blijh de verontreinigde uiier-
waardengrond gewoon liggen. De blootstelling van hel ecosysfeem aan de verontreinigingen 
blijft dus gelijk. Alleen ter plaatse van de nevengeulen bestaai de bodem na realisatie uit schone 
grond, waardoor minder blootstelling plaatsvindt. Voor de bluoisielling en contactmogelijkhe-
den is een waarde van 92% berekend ten opzichte van de uiigangssimatie. 

Bij de voorgenomen activiteit (met leeflaagj wordt veel maieriaal afgevoerd en geconcenireenl 
geborgen in de zandwinputten. Daarnaast mogen de conceniraiies verontreinigende sloffen in | 49 
de leeliaag na ontgraven ol aanvullen nergens hoger zijn dan de BüW's of hel lierveronireini-
gingsniveau (voor de functie droge natuur) . Voor de blootstelling en coniartmogelijkheden uiel 
verontreinigde uilerwaardengnmd wordt hierdoor een beduidend lagere waarde (26%) bere
kend dan voor hel nuiallernaiicf (92%). 

Bij de variant 'ongescheiden ontgraven' is dns de onderafdichling van de nevengeulen en de 
afwerkingslaag van de zandwinpuiten meer verontreinigd dan bij de andere variamen van de 
voorgenomen activiteit. Het berekende percentage komt daardoor op 4 9 % (legen 26% voor de 
voorgenomen aaiviteil) . 

Bij de variant volledig gescheiden ontgraven kan nog meer schone grond worden gebruikt vo<ir 
onderafdichlingen en het aaiwidlen van uilerwaardengrond die extra ontgraven is om de leef-
iaag volgens liCiW/HVN-nonnen Ie bereiken. Het resultaat is een nog kleinere blotilsielling en 
contactmogetijkheden dan bij de voorgenomen aaiviteit (20% voor variant volledig geschei
den ontgraven legen 26% voor de voorgenomen activileil). Het beperkte verschil maakt duide
lijk. d<u door het realiseren van een leeliaag volgens BGW/HVN-nornien al een aanzienlijke 
reductie van de blootstelling en contactmoge lijkheden wordt bereikt-
in hel baggerspeciestoriplaaisenalternaiief (levens MMA) vindt een maximale reductie plaats 
van de blootstelling en contacimogelijkheden. Al hel ernstig verontreinigde materiaal wordt uil 
hel gebied verwijderd en zoals bij de variant volledig gescheiden onigraven wordt alleen maar 
schoon en (in beperkle male) licht veronlreinigd materiaal gehrniki voor de onderafdichling 
van de nevengeulen en hei aanvullen van de uilerwaardengrond die extra ontgraven is om de 
leeflaag volgens BGW/HVN-normen te bereiken. Hiermee worden voor hel baggerspeciestori-
plaalsallernalief de blootstelling en conlattniogelijktieden berekend op 14% (tegen 26% voor 
de voorgenomen activiteit). 

Bij het Icrugplaaisalternatief zijn de blootstelling en contacimogelijkheden mei verontreinigde 
uilerwaardengrond enigszins kleiner dan die van hei nulaliernaiief (86% voor het (erugplaais-
alternalief ten opzichte van 92% voor hel nnlaltemaiief). 



Een kaniickening is, dar de posiiievo effecten van een schone bovenlaag bij hei baggcrspeciesion-
pLiaisenallernaiief en ook bij de variant viilJedig gescheiden ontgraven deels tijdelijk van aard 
zijn. De hdvenlaag zal namelijk weer veronireinigd raken (iiioraf/eitinj! van nienwveronireinijjd 
sediment dcmr de rivier. Hij de Rijntakken bestaat liel sediment, dat tlians bij hoogwater wordt 
afgezei. uit klasse 2 materiaal. Bij de variant volledig gescheiden ontgraven en bij hel baggerspe-
ciestortplaatsenallernatiet /nllen de blootstelling en con tact mogelijkheden als gevolg van herx'er* 
onireiniging geleidelijk loenenieii in de tijd. In hel nnlalternatief en in hei terngplaatsalternatief 
worden de blootstelling en contact mogelijkheden als gevolg van herverontreiniging in de lijd iets 
minder (in geval van sterk verontreinigde bovengrond in de Iniidige siinaiie). 

Verspreiding van veroiifrciiiigiiuieii: groiuiwalcr 
De elfectbeschrijving van verspreiding van verontreinigingen naar het grondwaier is gebaseerd 
op hel idinaeto]>|)ervlak en de mate van verontreiniging van het materiaal. Met behulp van 
deze gegevens is een globale flux (iiitspoeling van verontreinigingen) naar liel grocnlwaier be
rekend. In lu-l algemeen is deze fliix zeer gering en komen de concentraties in het grondwater 
na nitloging niet of nauwelijks boven de streefwaarden nil. Hoewel de concentraties in het 
grondwater op zich laag zijn, zijn er wel verschillen in de fhix afhankelijk van de concentraties 
in lie niterwaardengrond. waarin uitloging plaatsvindt. 

De minste verspreiding {18% ten opzichte van uitgangssiiiiatie) vindt plaats bij het liaggerspe-
ciestortplaatsenalternatief. waar al het ernstig verontreinigde materiaal dai niet als bouwstof 
kan worden gehrtiiki, wordt afgevoerd naar baggerspecieslortplaaisen en daar geconcentreerd 
wordt geborgen. 

De voorgenomen activiteit (met leeflaag) heeft een aanzienlijk minder grote verspreiding dan het 
nidaliernaiief (37% voor de voorgenomen activiteit ten ojizichte van 9 6 % voor het nnlalterna
tief i. In het nnlalternatief blijh iiimierseendeel van de verontreinigde niterwaardengrond liggen. 

5° I De verspreiding naar het grondwaier is bij de variant ongescheiden ontgraveii groter dan bij de 
voorgenomen activiteit (mei leeflaag) (477o voor de variant ongescheiden ontgraven versus 
37% voor de voorgenomen activiteit (mei leeflaag)). De (H>rzaak hiervan is, dat in de variant 
ongescheiden ontgraven bij de ondiepe niterwaardverlaging een gedeelte van de niterwaarden
grond blijh liggen mei concentraties boven het herveronireinigingsniveau en bovendien o()k 
meer verontreinigde groml wordt gebrnikt voor de onderaldichtingen van de neveiigenlen. Het 
volledig gescheiden ontgraven en verwerken leidt daarentegen juist tot een verdere verminde
ring van de verspreiding naar bet grondwaier (31 % voor variant volledig gescheiden ontgra
ven versus 37 % voor de voorgenomen activiteit). 

Hij het terng|ilaatsaltern.itief blijft de meesie verontreinigde niterwaardengrond achter als bo
dem en is de verspreiding van verontreinigingen naar hel grondwater dus het grootst (847o). 
Kon na de uilvoering /al de verspreiding naar het grondwater gelijk zijn aan of groter zijn dan 
in de uitgangsilualie, omdat de beluchiing van de grond bij hel omgraven tot extra uilspoeling 
van met name /ware metalen leidi. 

Als gevolg van herverontreiniging zullen overigens de verschillen in verspreiding lussen de 
alternatieven waarin alleen schone niterwaardengrond wordt hergebruikt als onderafdichting 
en de aliernaiieven waarbij ook veronireinigd materiaal wordt hergebruikt in de loop van de 
tijd verminderen. 

Verspreiilitu} iiin venmlreiniifimtett: oppervlaktewater 
Bij goed begroeide uiterwaarden en oevers van nevengeulen vindt tijdens hoogwater in het 
algemeen weinig erosie van niterwaardengrond plaats. Aanzienlijke erosie kan wel plaatsvin
den, wanneer tijdens of kort na de nitvi)ering een hoogwaier optreedt. De niterwaardengrond 
ligt dan nog relalief kis en kan eenvoudig geërodeerd worden door de stroming en golven 
lijdens een hoogwater. Voor deze vorm van erosie is het totale bodemoppervlak met verontrei
nigde uiierwaardengrond en de mate van verontreiniging van hel oppervlak van belang. Daar
naast treedt een zekere mate van verspreiding oji tijdens hei storten van niterwaardengrond in 
een baggerspeeiesiortplaats of zandwinput, die in open verbinding staat met de rivier. Deze 
lijdelijke effecten zijn niet goed meegenomen in de berekening vsu de percentages contaciop-



pervlak ten op/icliie van de uilgangssiiualic en worden daarom verwerkt in de kwaliiaiieve 
bfimrdeling. 

De voorgenomen aaiviieit hecft een beduidend lager percentage verspreiding dan het nulalicr-
ii.iiicf (26% voor de voorgenomen activiteit ten opzichte van 9 3 % voor het nulallernaiief). De 
kleinste verspreiding naar het oppervlaktewater (16%) treedt op hij hel haggerspeeiestoriplaai-
senaheniatLcf. hi het leriigplaatsahenidiief hlijft veel verontreinigd hodennnateriaa! achter, dat 
kan gaan eroderen. De beoordeling is hier duidelijk negatief ten opzichte van de nulsituatie, 
omdat in de nnisilnatie de uilerivaarden grotendeels begroeid ziJTi en blijven, waardoor er min
der kans lip erosie is. 

Dtitirzaamheiti: product- cii niateriatiihergebruik 
Productliergehriilk belrell de hoeveelheid hiuieniiiiateriaal die vóór het uitvoeren van de ingre
pen de/ellde lunclie heeft als in de beoogde eindsituatie. In dit geval is er sprake van produc-
thergebruik als de uilerwaardengronil als bodem w{>rdt bergebruikt. Het producthergebniik 
wordt uitgedrukt in m ' . Bij alle alternatieven vindt de toepassing 'bodem blijh bodem' |)iaats 
doordat de uiterwaardengrond wordt toegepast als onderafdichting van de nevengeul. Alleen 
bij het teriigplaalsalternatief wordt 'bodem blijh bodem' ook toegepast bij de uiterwaardeiiver-
l.iging, ocTidat de iiiierwaardengrimd hier wordt teruggelegd, nadat het zand en de klei er onder 
vandaan zijn gehaald. Er kan bij bet lerngplaatsaliernatief dus een vee! groter volume aan 
uiterwaardengrond worden hergebruikt als bodem. 

Het deel van hel materiaalhergebruik, waarbij bodem wordt gebruikt als bouwstof is voor alle 
ahernatieven gelijk, met uitzondering van de bewerkingsvariant van het ntilaliernatief en het 
baggerspeciestoiiplaatsenalternaiief. IJij de bewerkingsvarianl van het nulalternatief kan een 
groot deel van het materiaal na /andscbeiding en koude immobilisatie worden hergebruikt. Bij 
liet baggerspeciestortplaaisenahernatief kan het z.and worden hergebruikt, dat vrijkomt bij de 
landscheiding van de zandige partijen uiterwaardengrond. 

Ouui-ZiUiiiilieid: ciicrgiewrbruik 

Bij het nulallernalief vindt het minste grondverzet plaats, waardoor ook het energieverbruik 
het laagst is. Bij de voorgenometi activiteit vindt meer grondverzel plaats en dus is het energie
verbruik hoger. Het baggerspeeiesiorlplaatsenaliernaliet kost circa twee keer meer energie dan 
de voorgenomen activiteit, omdat er meer uiterwaardengrond over relatief grote afstand (hier 
aangenomen 51) km) wordt afgevoerd en ook zandscheiding wordt toegepast op de zandige 
partijen. 

Hel grootste energieverbruik word! gevonden bij de bewerkingsvariant van bet nulaiternatief. 
omdat hier naast liet transport ook energie nodig is voor de bewerking (inchisiel Fabricage van 
hulpstoffen). Hei exacte energieverbruik is niet bekend, aangezien gegevens over het energie
verbruik van vooral koude immobilisatie niet beschikbaar waren. 

Kosten 
Hoewel bij het mdaltertiatief minder dan de lieht van de rivierverruiming wordi gerealiseerd, 
liggen de kosten (€62 miljoen) op min ol meer betzelfde niveau als de kosten van de voorgeno
men aaiviieit en het icrugplaatsaliernaiief. De verwerkingsvariani van hel nulallernalief met 
bewerking (zandscheiding en koude ittunobilisatie) is f 14 miljoen dimrder dan hel nulallerna
lief. Dit verschil is tmdanks de hoge kosten van vooral koude immoliilisatie relatief gering, 
omdat bij de variant bewerking (zjndscheiding en koude immobilisatie) geen slorlkosten en 
Wbm-beffing behoeven te worden betaald (met uitzondering van de stortkosten voor de resl-
frailie van de zandscheiding).Voor de voorgenomen activiteit worden de koslen van hel totale 
grondverzet berekend op € 76 miljoen. 

De variant ongescheiden <intgraven is, in deze berekeningen, circa € 20 miljoen goedkoper dan 
de voorgenomen activiteit (volledige leefiaag). Het verschil wordt veroorzaakt doordal de uil
voering met ongescheiden ontgraven efficiënter is en veel minder onderyoek en toezicht ver
eist. Daarnaast hoeh er niet extra onlgravcn en aangevuld te worden om de leefiaag volgens 
BGW/HVN Ie realiseren, zoals bij de voorgenojnen activiteit wel bet geval is. Het berekende 
verschil in kt)sten is echler een globale indicalie. onidal hel sterk afhangt van h{)e de verontrei
nigingsklassen precies binnen het te ontgraven gebied verdeeld zijn. Hoe grilliger de verdeling 

51 



van vtTontrinnigingen is, IIDC nuvr koslcii ticspaard kunnen worden dtuir onfji'scht'idt'n le 
ontgraven. 

Doortiai bij dv variant gescheiden onlgraven meer gescheiden wordi onigravcn dan bij de voor
genomen acliviteil, zijn de l4i)Sien van deze variant ook hoger (€ 86 miljoen v(K>r de variant 
gescheiden ontgraven versiivf 76 miljoen voor de v{>orf;eniinieii .iciiviicii). 

Het baggerspedcstonplaatsen alternatief heeti de lioogste kosten (€ 295 niiljoen|. Oiik dit wordt 
weer veroiir/aakt door de kosten voor transport, de Wlmi-lieffing, en liet slorten van de veront
reinigde LiJterwaardengroiid. De kosten van liet lerngplaaisalternalief bedragen circa £ 6 5 mil
joen. Bij hel lenigplaatsalternaiief is meer grondverzet nodig, maar kan wet ongescheiden ont
graven worilen. Bij de voorgenomen activiteit moet, om te kunnen vnldt)en aan de BGW/HVN-
nornien voor de leeElaag, de uiterwaardengrond deels gescheiden ontgraven en verwerkt wor
den. 

Complexiteit van uilvtKriiig 
In hel algemeen geldt, dal het geseheiden ontgraven een sterk complicerende faclor in de uit-
voeriiij; is. Dit is niet alleen door liet benodigde onderzoek en de doorlooptijd daarvan, maar 
ook doordal liel aantal verschillende grondstromen in hel projeet vergroot. Projecten worden 
ook complexer, wanneer de uiterwaardengrond die op een bepaalde plaats In het project wordl 
afgegraven, ergens anders moet worden neergelegd, nadat de grond daar ter plaatse is ontgra
ven ol (if /andwinpiil is ojigevidd. In een dergelijke situatie is tussenopslag soms niet te vermij
den, hetgeen de logistiek complexer maakt en kostenverhogend werkt. 

De voorgenoinen aaiviteii met leeflaag is daarom complexer dan het nulalternaiief. Allereerst 
moet een groot deel van de uiterwaardengrond gescheiden ontgraven worden (inclusiel de 
extra ontgraving op plaatsen waar het HVN-niveaii na de verlaging niel wordt j;ehaald) en 
daanitiasl in()et hel iintgraveii ook n()g in de tijd en logisliek worden afgestemd met de delfslof-

5 ' I fenwinning en het aanbrengen van de onderafdichtingen en de leeflaag. 

Het ongescheiden ontgraven van uiterwaardengrond. zoals bij de variant 'ongescheiden ont
graven' gebeurt, is eenvoudiger uil te voeren dan de voorgenomen aciiviteit. Per saldo is de 
complexiteit van de uitvoering van de variani ongeseheiden ontgraven ongeveer gelijk aan die 
van bet otilaliernalief. Het ongescheiden ontgraven is eenvoudiger, maar de berging in een 
nieuw te realiseren zandwinput zorgt vooreen toename van de complexiteit (meerafstemming 
van grondstromen nodig). 

Het grotendeels ongescheiden ontgraven en afvoeren naar een baggerspeciesiortiilaais is weinig 
complex en dus is de complexiteit van het baggerspeciestortplaatsen alleriiatief vergelijkbaar met 
die van hel nulalternaiief. Hel eersi opjiakken van de uiterwaardengrond en vervolgens weer 
lenigzetten na winning vau deltsioffen, zoals dat bij het tenigplaaisalternatief gebeurt, leidt tot 
een relatief complexe uitvoering vanwege alle tijdelijke opslag van de uiterwaardengrond. Het is 
daarom complexer dan hel nulaliernatief, hoewel ongescheiden kan worden ontgraven. 

De bewerkiugsvariant van het iiulalternatii-i is wat betreft grondverzet even complex a!s hel 
nidaliernaiief met storten, maar het op zeer grote schaal toepassen van een verwerking in de 
vorm van zandscheiding en koude immobilisatie maakt dit alternatief wel complexer, 

Doelinntiiflifiil rettelfievitiff: fuutJIulaßmirheU 
Het integraal ongescheiden ontgraven van tiiterwaardengrimd en het afvoeren naar baggerspe-
ciestortplaaiseii ol naar een verwerkingsinstallatie voor /.andscheiding en koude imiiHihilisatie 
is relatief eenvoudig te handhaven. Het handhaven wordt moeilijker, wanneer de uiterwaar
dengrond wordl afgevoerd naar een zandwinput, die deels ook nog moet worden aangelegd, 
zoals bij de voorgeimmen activiteit bet geval is. Het gescheiden ontgraven is door de enorme 
logistieke organisatie die daarvoor nodig is, heel moeilijk om te handhaven. Dat zelfde geldt ook 
voor het lerugplaatsalternatief, waar grote hoeveelheden grond worden onigraven, lijdelijk 
opzij worden gezel en vervolgens moeien worden teruggelegd op de plaats waar ze zijn onigra
ven. Ook hier is relaiiel moeilijk te handhaven welk materiaal waar mag worden teruggelegd. 



DoehmUiifheid rfi/f/i/t'v/iy; beUccrsluiarheid en nazorg 
Eén friki'lo t;niii' licrHintisloc.itie voor vcrDiiiri'iiiiHtie ii itfrwa.irdfiigrond maaki het mogelijk 
Vff l vtToniri'iiiiHiii^t'ii ti ' u in iTnir tTfn. I)t' luilngiiigt'ri l i f t coniticirisico worden dan optimaal 
hejierkl. Door middel van een grote berginj; ol t),igt;erspeciesl ort ji laats kan een tn'heers ba re 
siliiaiif worden ^''treeerd. Ook de na/.(>rn, hij voorbeeld de nionitoringsinspanninu, kan zich lot 
de/e enkele Uiealie beperken. De beheersbaarheid neemt toe naarmate de vcronireiniging meer 
wordt (!i'ci>neenireerd. De handhaaÜJaarheid. beheersbaarheid en de nazorg zijn moeilijker 
wanneer verontreinigde niierwaardengrond als bodem wordt heryebruiki. 

Bij de hewcrkingsvariant van het nulalternatief wnrdl al hel sterk verontreinigde materiaal na 
immobilisatie hergehrnikt. l-r is daarmee geen na/org nodig, met nitzondering van hetgeen in 
het Bouwstoffenbesluit is geregeld. Er hlijd echter bij het nnlaliernatief nog we! veel verontrei
nigde niierwaardengrond liggen, waarvoor in principe ook nazorg en beheersing nodig is. 

5.4 Verge l i j k ing van a l t e r n a t i e v e n ; hoofdkeuze 

Op basis van de effect beschrijving per lieoordelingsa speet kan een vergelijking van de alterna
tieven gemaakt worden. Het gaat hierbij niei om het maken van een keuze, daai^oor moei 
immers een heleidsmaiige afweging gemaakt worden welke aspecten belangrijker zijn dan an
dere aspecten. Een dergelijke afweging is in een MER niet aan de orde. Een v{)orbecld van zo'n 
afweging is of een zekere vermindering van verspreiding van verontreinigingen wel of niet 
helangrijker is dan een verschil in kosten. De vergelijking van alternatieven is erop gericht om 
een goede basis te leggen voor een dergelijke afweging. Hel geeft aan hoe de alternatieven zich 
tot elkaar verhouden en waar de belangrijkste verschillen liggen. 

De belangrijkste verschillen tussen de alternatieven bevinden zich in de aspecten blootstelling 
en cimtactmogelijkheden [vooral ecosysteem), verspreiding van verontreinigingen, kosten en 
in mindere mate energiegebruik, complexiteit van de uitvoering en doelmatigheid van de regel- | 53 
geving. 

De voorgenomen ailivileil neemi len aan/ien van de aspecten verspreiding en coniactmoge-
liJkliedcM eiiei/ijds, en kosten .mder/ijds, een lussenpositie lussen de andere alternatieven. De 
voorgenomen activiteit realiseert een aanzienlijke vermindering van blootstelling en contacl-
mogelijklu'deri en \a\^ verspreiding van veronlreiniging len op/ichie van het nidalternatief 
(coniacimogelijkheden hijvoorheeld 1G"A. voorde voorgenomen activiteit versus 92% voor het 
nulaliernaiiefj. Aan de voorgenomen aciivitelt zijn weliswaar meer kosten verbonden (€ 11 
miljoen meer dan imlallernatiet), maar er wordt ook meer dan tweemaal zoveel rivierverrui
ming uitgevoerd d.m hij het nulallernatiel. De uitvoeringvan de voorgencmien activiteit is com
plexer dan het nulalternatief. Het handhaven van de vergunningseisen is moeilijker door de 
verschillende grondstromen hinnen liet werk en de vereiste handhaving van de BGW/HVN-
iionneii. 

De variant ongescheiden ontgraven heeft grotere coniaetmogelijkheden en verspreiding dan de 
voorgenomen adiviteit (comactmogelijkhedeii bijvoorbeeld 49% voor de variant zonder leef-
laag versus 26% voorde voorgenomen adiviteit). De kosten zijn echter €20 miljoen lager dan 
de voorgenomen adiviteit en de uitvoering is minder complex omdat ongescheiden kan wor
den ontgraven. 

Bij de variant volledig gescheiden omgraven wordt alle uiterwaardengrond gescheiden ontgra
ven, zodat zo veel mogelijk schone grond kan worden gebruikt voor de toepassing 'bodem blijft 
bodent'. Dit leidt lot een nog verdere reductie van blootstelling, coniaetmogelijkheden en ver-
spreiditig. Blootstelling en coniadmogelijkheden zijn bijvoorl)eeld voor de variant volledig ge
scheiden ontgraven 207« versus 26% voor de voorgenomen aciiviieil. De variant ongescheiden 
ontgraven isechier wel t 10 miljoen (d.w.z. 13%) duurder dan dc voorgenomen aaiviteit en de 
uitvoering is ctimplexer. 

Hel baggerspeciesiortplaatsenaliernaiief en levens MMA heefi nog minder contaamogelijkhe
den en verspreiding dan de variant volledig gescheiden ontgraven ( en dus ook dan voorgeno-

rHintisloc.it
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niL-ii dc i iv i ie i i ) . Bovt-ndicn is de u i lvoer ing op zich minder complex (aangcnomei i . dai vo l -

doendi ' r i i i i i i i i ' in i-t-ii bagncrspeticsiortplaats hcsdi ik l iaar is|. De kosten vau hci t'üggerspecie-

siortpiaatscn . i l t iTnat ict zijn echter € 295 mi l joen. Deze kusten / i j n vee! hojjer dan die van de 

voorgenomen act iv i ie i i en ook hei energieverbruik is hoger, vooral d tx i r de grotere i ransporiaf-

sianden. Het verschil in kosten (€ 219 mi l joen) is /eer groot in verhi>nding tot de bereikte 

ver tn inder i i ig van de blootstel l ingen en coniactmogel i jkheden (b.iggerspeciesi ort plaatsen 14% 

versns 267o voor de voorgenomen aa i v i i e i t j en verspreiding naar grondwater ( 1 8 % versus 

37%) en opperv lak iewater ( 1 6 % versus 2 6 % ) . 

Hi-[ leriigplaaisalternalief scoort maar op één pun t beter dan de andere alternatieven; de hoeveel-

lu' i i l luTHchruikt materiaal. Echi diiiir7,amer is hei alternatief ook niet, wan i het energieverbruik 

ligt hoger dan dat van de voorgenomen activiteit door de grote hoeveelheid gtondverzet en het 

relatief hoge etiergieverbrnik van w inn ing en verwerking van oppervlakkig ontgraven zand. Bij 

lU'l lerugji laats.i l leri iai iel wordt v(){)r de blootstell inj; en coniacnnogeli jkl ieden en voor de ver

spreiding naar oppervlaktewater bovendien niet voldaan aan l iel stand-siil l beginsel. 

Hel nulal ternai ief (storten) tenslotte realiseer! slechts 4 4 % van de benodigde r iv ie rver rn iming 

en de kosten zijn slechts £ 15 mi l joen (20%) lager dan de voorgenonien activiteit (volledige 

leeflaag). De var iani ongescheiden ontgraven heeft zelfs lagere koslcn dan het nula l ternai ief 

<t 5 i rni l j i ien versus f 62 mi l joen voor het nnlal ternat ief} . Bij andere aspecten komt de voorge

nomen i ic t iv i le i l geli jk of (veel) beter naar voren dan het nula l ter i ia i ie l . 

Hetzelfde geldt voor de var iani bewerken van hel nulal iernai ief . De verwerk ingsvar iani van 

het nnla l iernai ief met bewerk ing (zandscheidingen koude immobi l isai ie) , isC 14 mi l joen dnnr-

der dan het nulal ternal ic f . De verwerkingsvar iant hecf l we l als voordeel dal er meer maier iaal 

kan worden hergebn i ik l en er minder ru imte in haggerspeciesiortplaatsen nodig is, waardoor 

Ook de nazorg minder groot is dan van hel nulalter i iat ief. 

5 . 5 G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e 

l i i j lie beschri jving van hel fictieve herinricht ingsproject is reeds aangei^even, dat de hoeveel-

l ieid gegevens over de bodemkwal i te i t vän de ni ierwaarden van de Ri jn lakken beperkt is (voor

al over hel uit looggedrag). Bovendien kan de bodemkwal i te i t sterk variëren afhankel i jk van 

waar het fictieve herinrichtingsproject precies is gelokaliseerd. Zo zi jn bi jvoorbeeld de uiter

waarden van de Rijn en i.Issel minder verontrein igd dan de ui terwaarden van de Waal. De 

effectl iepaling heeft dus een 'worst-case' karakier. 

Er Is daarom een beperkte gevoeligheidsanalyse ui tgevoerd, waarbi j de concentraties van ver

ontreinigende siof len in de bodem en hei nit iooggedrag zi jn gevarieerd. Vervolgens is gekeken 

wa l de invloed van deze variaiies is op de hlootsiel l ing en coniactniogel i jkheden. de versprei

d ing naar hel oppervlaktewater en de verspreiding naar het grondwater, 

S.5.1 V e r a n d e r i n g v a n c o n c e n t r a t i e s in s a m e n s t e l l i n g 

Voor de concentraties van veronire in igende stoffen in de u i terwaardenyrond zi jn de volgende 

scenario's doorgerekend: 

Scenario 1: eimceniraties verhoogd 

Scenario 2: conceniraties beperkt verlaagd 

Scenario i : conceniraties sterk verlaagd 

Bij de veranderingen van de concentraties zi jn de i ian i jen u i ierwaardengrond (en de toepassing 

daarvan) u i l de oorspronkel i jke berekening als ui lgangspunt gekozen (scenario 0). De par l i j 

u i ierwaardengrond die in de oorspronkel i jke berekening als klasse 4 is aangemerkt, heeft de 

groolsle verhoging van de conceniraties gekregen. Bij de overige parl i jen is de aangenomen 

verhoging minder grooi en de concentraties van klasse O bl i jven geli jk ( s i l i o o n is schoon') . 

De verlaging van de concentraties bi j de scenario's 2 en 3 werkt op dezelfde wi jze. Bi j benade

r ing kan gesteld worden, dal bi j scenario 2 de hoeveelheid klasse 4 grond gehalveerd is len 



opzichte vjii de oorspronkelijke berekening en dat er bij scenario ï geen klasse 4 uiterwaarden-
grond meer voorkomt. Scenario 3 is daarmee vergelijkbaar met de schone delen van de iiilcr-
waarden langs de Rijn en de IJssel. 

De berekende percentages van de blooisielling en coniactmogel ijk heden, de verspreiding naar 
het iippervlaktewaier en de verspreiding naar hel grondwater [en upzichie van de uilgangssi-
malie (viior realisatie van het project) zijn weergegeven in lahci 2\. 

Tabel 21 Gevolgen van veranderingen In concentraties samenstelling 

Begin Nul- Voorgenomen Variant Voorgenomen Baggers pede- Tenigplaals-

situatie i iltematief activiteit volledige activiteit. stortplaatsen- allernatief 

leenaag ongescheiden gescheiden alternatieF ' 
Blootstelling 

Scenario 0 

en contactmogelijkheden Blootstelling 

Scenario 0 100% 9ï% ï6% 49% 3 0 % 14% 86% 

Scenario 1 100% 92% 25% 48% 19% 13% 86% 

Scenario 2 100% 92% 29% 51% 23% Ï7% 87% 

Scenario 3 100% 93% 31% 54% 26% 20% 87% 

Verspreiding naar oppervlaktewater 

Scenaiio 0 100% 93% 36% 49% ao% 16% 86% 

Scenario 1 100% 93% 26% 48% 20% 16% 85% 

Scenario 2 100% 93% 29% 51% 23% 19% 86% 

Scenario 3 100% 93% 31% 54% 26% 24% 8 7 * 
Verspreiding naar grondwater 

Scenario 0 100% 96% 3?% 4 A 31% 18% 84% 
Scenario 1 100% 96% 34% 46% 28% 14% 84% 

Scenario 2 100% 96% 39% 49% 34% 21% 85% 
Scenario j 100% 96% 43% 53% 38% 26% 85% 
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Naar aanleiding van deze resultaten kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt over 
de nitkomslen bij de verschillende scenario's. 

• lic algemene trend is, dat wanneer de concentraties in de niterwaardengrond lager worden 
lic perccniages hoger wDrden (en omgekeerd). Hil komt doortiai hij lagere eonceniralies de 
totale blooisielling en verspreiding in de uitgangssituatie (waar al de uiterwaardeiigrond 
gewoon aan het oppervlakte ligt) sterk afneemt. Door het weggraven en afvoeren ol geeon-
ceniri'crd liergen van veronireinigde tiiierwaardengrond kan er dus minder verl'elering lie-
reiki worden icn op/iclUc van de uitgangssituatie (en dus worden de percentages hoger); 

• wanneer de concentraties lager worden, worden de verschillen lussen de alternatieven klei
ner. Doordal alle percentages omboog gaan. worden ook de onderlinge verschillen lussen 
de percciuages iets kleiner. Dit geldt met name voor de verschillen lussen de voorgenomen 
activiteil en het baggerspccieslorlplaalsenaliernaiief enerzijds en het nulallemaliet en het 
terugplaaisalternaiief anderzijds; 

• ondanks dal de concenlralies flink worden gevarieerd, veranderen de onderlinge verhou
dingen lussen de percentages nauwelijks. De rangorde blijlt bij alle scenario's gelijk en ook 
de onderlinge verschillen lussen allernaiieven en varianlen die wal beirefi de berekende 
percentages dicht bij elkaar liggen, lilijven groiendeels gelijk; 

• de kleine verschillen worden veroorzaakt door bet werken met een relaiieve waarde voor 
coniaciinogelijkheden en verspreiding uitgedrukt in procenien. Wanneer de concenlralies 
in de uitgangssiiuaiie lager worden, worden ook de concenlralies na realisatie van de alter
natieven van het fictieve herinrichlingsprojed lager. De totale verspreiding zal dus zowel in 
de uiigangsiiiiaiie als bij de alternaiieven lager zijn. Wanneer de verspreiding na realisaiie 
wordl gedeeld door de verspreiding in de uilgangssiluaiie hiijkl er. relatief gezien (d.w./. in 
het percentage), veel minderte veranderen. 

Uit de resuliaicn van de gevoeligheidsanalyse kan geccmcludeerd worden, dal de l>erekende per
centages voor blootstelling en verspreiding, wat betreft hun onderlinge verhouding, nauwelijks 
gevoelig zijn voor veranderingen in de concenlralies van verontreinigende sloffen in de uiier-



wad rdv 11 gm nil. Voor de Rijniakkcn hclckrni ilii. dal de ainclusics over blooisU'lliiit; en versprei-
iliriH l)i| de verscliillendc aliem.Kifven die in dil MER hepaald zijn, voor de siluaiie langs de Waal 
op hoofdlijnen ook van toepassing zijn op de andere Rijnlakkeiien opmeer en minder veronlrei-
nit;de delen langs de Waal. 

De eonelusies over de versehiilen in kosien mssen de allcrnaiieven zijn in liei algemeen ook 
niet sierk afhankelijk van de eonceniraiies verontreinigende stollen. Een uitzondering wordt 
gevormd dot»r de verschillen lussen de voorgenomen activiteit (met leellaag) en de varianten 
ongescheiden ontgraven en volledig geseheiden ontgraven. Wanneer de eoneentraiii-s lager 
worden - en dan vooral de concentraties op 1 m dicple - neemt het oppervlak van de uiier-
waardverlaging dat extra cmlgraven en daarna weer aangevuld moet worden af. Dit leidt voor 
de voorgenomen activiteit en de variant volledig gescheiden ontgraven direct lol een verminde
ring van de kosten. Er behoeft dan minder extra imtgraven te worden en er is ook minder 
geseheiden ontgraven nodig imi het benodigde maieriaal klasse O - i ie verkrijgen om de om-
graven grond weer aan te vullen. De voorgenomen aetiviieii (met leeflaag) en de variant onge
scheiden onigraven (zonder leeflaag) scluiiven naar elkaar loe en hel verschil in kosten (fc 20 
miljoen in de oorspronkelijke berekeningen) wordt kleiner. 

5.5.2 Verandering van uitloging 
Over de uitloging van de verontreinigende sloffen (o.a. zink, cadmium, arseen. PAK) uil niter-
waardengrond is heel weinig bekend. Daarom is hiervoor een specifieke gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende 2 scenario's doorgerekend: 
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Scenario 4: voor de meer verotiireinigde viiterwaardengrond (klasse 2-ï en 4) is een 
beduidend kleinere uitloging aangenomen (uitgedrukt in Kd- en Koc-waardeu) 
dan in de oorspronkelijke sitiiaiie. 

Scenario 5: voor de meer veronireinigde uiierwaardengrond (klasse 2-^ en 4) is een 
beduidend grotere uilKigiiig aangenometi (uiigeilrukt in Kd- en K(ic-waarden) 
dan in de oorspronkelijke sitnalie. 

De maximale en uiinimale waarden zijn overgenomen uil 'Emissie en verspreiding van veroni-
reinigingen bij berging van niet vermarkihare grond Zandmaas', waarin resultaten van een 
literatimrstudie naar Kd- en Koe-waarden is opgenomen. De resuhalen van de berekening/.ijn 
opgenomen in tabel 22. 

Tabel zz Gevolgen van verandering in uitloging 

Begin Not- Voorgenomen Variant Voorgenomen Baggers pee ie- Terugplaats-

situatie alte matief activiteit volledige activiteit. stortpUatsen- alternatief 

leefUag ongescheiden gescheiden altetnatiel 

Verspreiding naar grondwater 

Scenario o ioo% 96% 37% 4 7 * 3 1 % 18% â % 
Scenario /i ioo% 97% 46% 5 1 % 36% 26% 86% 

Scenario 5 100% 96% 28% H3% 2 5 * 10% 8 ï% 

Uil label 22 blijkt, dal de verschillen nissen de aliernatieven mintler worden, wanneer de uitlo
ging kleiner is (scenario 4). De onderlinge 'rangorde' van de alternatieven biijh wel gelijk. Ook 
hier geldt overigens weer de/elfde opmerking, dal de absolute veranderingen iii verspreiding 
naar het grondwater veel groter zijn dan de relatieve, omdat de uitloging zowel in de uiigangs-
siliiaiie als bij de alternatieven minder wordi, 

In scenario 5 met grotere uitloging nemen de verschillen lussen de alternatieven loe. 

Geconcludeerd kan worden dat de onderlinge verschillen van de alternatieven voor wat betreft 
de verspreiding naar het grondwater weliswaar afhankelijk zijn van de maie van uitloging van 
de verontreinigingen, maar dal de rangorde van de alternatieven gelijk blijtl. Ook hier zal dus 
een siluaiie met andere uiil()ging niet tot wezenlijk andere conclusies leiden ten aanzien van de 
verschillen lussen de aliernatieven in hei algemeen. 



6 Bodem blijft bodem 

6.1 Beschr i jv ing van de a l ternat ieven 

De voorj i iTi i inici i n t t iv ik ' i l voor de VLTWt'rkiiifjsoinii- ' lx)dt 'n! I i l i j f l h i i i l i 'm' , is IWCI ' I I - IÜH: 

• ht't lofSl.iaii o]i / i d i van lit-l gebruik van veronirei i i i j ide iLilLTwa<irileiit;roiiii (klasse I i /m 4) 

volt;ens liei prirKipe ' l iot iem blijft bodem': 

• hel Meilen van Viii>rwaarden waaronder veroii lreinit;de Liiierwaardenj-rond j jebruikt ma^ 

worden volgens bel principe 'bmleni l i l i j t l l i iKiein'. 

Hel op zich loesia.in van hel gebruik van veronlreinigde ni ierwaardengrond (klasse I t / m 4) 

volgens hel pr i iRipe 'bodem bl i j f l bodem' kennt reeds aan de orde in de hooldkeii/,e. Hel gaal in 

deze paragraat bij de aJlemaiieven o m de voorwaarden waaronder veron(reinigde uiterwaarden-

grond mag worden toegepast v()lgens hel pr i iu ipe 'bodem bl i jh bodem'. Bij de/.e voorwaarden is 

vooral de lokale sil i ial ie, Ier plaatse van de o i l te voeren maairegelen, van belang. 

Waar gaat het concreet om? 

Bij de uilvoering van rivierverriiiming in het winterbed (bijvoorbeeld nevengeulen en uitenivaardverlaging) v^ordt 
altijd eerst op grote schaal ontgraven, waarbij de efficlencv van het ontgraven en eventueel de mogeliikheden om 
delfstoffen te winnen voorop staan. Met deze wijze van ontgraven wordt nooit direct hel gewenste profiel bereiki. 
Daarom worden, nadat de vereiste hoeveelheden zijn ontgraven, de taluds en dwarsprofielen op de gewenste 
wijze afgewerkt, bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor natuurontwikkeling te scheppen. Uiteraard ligt 
het vooi de hand om voor de afwerking van de taluds hel nog aanwezige bodemmaleriaal Ie gebruiken, waaron
der de diffuus verontreinigde uilerwaaiden grond. Op deze manier blijft de uiterwaarden grond die in de oorspron
kelijke situatie als bodem aanwezig is, ook na realisatie als 'nieuwe' bodem achter, \andaar de naam van deze 
toepassing; 'bodem blijft bodem'. 

Er zijn ook specifieke situaties waarbij een nieuwe bodemlaag van uiten/jaardengrond moet worden aangebracht. 

Dit is biivoorbeeld hel geval bij nevengeulen die verdroging veroorzaken, doordat deze de grondwaterstanden in I 57 
de omgeving verlagen. Door een onderafdichllng van uiterwaardengiond aan Ie brengen in deze nevengeulen, kan 

de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving verminderd worden. Ook erosie van fijnzandig materiaal kan 

voorkomen worden doo( een onderafdichting van stevige uiterwaarden grond aan te brengen. 

Rguur 6 Schetsmatige voorstelling van 'bodem blijft bodem' 

terug/ellen 

gebiedseigen 
iiiicrwaardengri>Tid 

Van de voorwaarden die gesteld worden aan liet gebruiken van verontreinigde u i terwaarden-
grond volgens 'bodem bl i jh bodem' worden alleen ile voorwaarden ten aan/ ien van de rni l ieu-
hygiënisthe kwali tei t van de te gebruiken ui lerwaaidenj ! ron( i in verschil lende • i l lernai ievei i 
u i tgewerkt . De overige voorwaarden, zoals 'overeenkomstige fysieke samensiel l i t ig ' en 'geen 
verontre in ig ing door lokale pun ib ron ' , zi jn voor alle al ternat ieven van toepassing. 

Bij ABR gaat het niet alleen om verwerkingsopl ies voor vr i jkomende i i i ierwaardengrond, niaar 

ook om hel verbeteren van de bodemkwal i te i t als ini l ieudoel5iel l in( j (saneringsdi>elste!ling). 

Deze saneringsd()elste!ling wordt hesthreven in decnitwerp-beleidsnot i l ie (hoofdsiuk l . ï j . Voor 

de beschri jving van de ai ter i iat ieven en effecten van 'bodem bli j f t bodem' is van helang dat de 

saneringsdoelslell ing uitgaat van bodemgebni ikswaarden (BGW), die afhankel i jk /.ijn van de 

h in r l i e na realisatie van het project (ontwerp-beleidsnoi i i ie, bijlage 2). Wanneerde bodem die 

na realisatie van het ] irojeci ontslaat, regelmatig overstroomt en er n ieuw vercniireinigd sedi-
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iiu'ni wordt afgfzfi, wiirili lii-'l niveau van ht-rvcronlreiniging als voorlopigi.' saniTingsdoelsifI-
ling jiflianlecrd. Di- BGWs zuilen in dat geval pas op langere termijn gerealiseerd kunnen 
Wiirdeii. wanneer de lininnen van herverontreiriiginji/iin we[!Hfniinu-ii. Vnnr de Rijniakken is 
als uitgangspunt gekii/cn dal het gehele winterbed lussen de dijken vnkideride regelmatig over
stroomt oiu hier het herveronireinigingsniveau als tussendoel te hanteren. 

Voor 'hodem blijft bodem' zijn de volgende alicrnaiievcn opgesteld: 
1. Nulaltemaiief; 
2. Kwaliteit (concentraties) van de ontvangende iiodem als norm; 
1. Immissie-eisen van Bouwstoffenbesluit (Bsb) (categorie l| als norm; 
4. Voorgenomen activiteit: herverontreinigingsniveaiMHVN)/bodemgebruikswaarde(BGWt 

naiie na tuur als norm; 
5. Meest milieuvriendelijke alternatief: bodemgebruikswaarden als norm, 

Onulai bel hier alleen over de vixirwaarden gaat, wordt niet het fictieve voorheeld project 
tueegenomen in de elietlbestiirijving. De effectbeseh rij ving wordt gebaseeril op de mogelijkhe
den om uiierwaardengrond mei bepaalde mate van verontreiniging toe te passen. 

Hel voorbeeld is uitgewerkt voor de gemiddelde kwaliteit langs de Waal. inaar geldt in principe 
ook voor andere Rijntakken, zij het dat daar de kwaiiieilsverschillen tussen de homogene deel
gebieden anders liggen dan bij de Waal. 

Voorde Waal geldt dat de roofgrond (bovenste laag uiierwaardengrond, waarin de plant en wor
tels zich bevinden) aliijd sterker verontreinigd is dan de onderliggende klei. Verder geldt voor 
de kleilaag dat niet recent opgesMbte deelgebieden minder verontreinigd zijn dan recent opge-
slil'ie deelgebieden. Verder is er nog een beperkt onderscheid tussen korte en lange oversiro-
miiigsduur. maar dit is sterk afhankelijk van hel moment van opslibben (en waarschijnlijk ook 
de locatie). 

Hij de Rijn zijn de verschillen in bodemkwaliteit van lioniogene deelgebieden wat meer uitge-
s])roken. De meeste verontreiniging is hier geconcentreerd in het hoüiogene deelgebied 'recenl 
opgeslibt mei lange overstromingsduiir'. In het algemeen geldi dal de uiierwaardengrond langs 
de Rijn en de IJsse! minder ven)ntreinigd is dan langs de Waal. 

/ Nulttlu-riialief 
Volgens hel huidige beleid mag strikt genomen alleen schone uiierwaardengrond op grote schaal 
worden gebruikt voor de toepassing 'bodem blijft bodem'. In de praktijk is veel uiterwaarden-
grond diffuus veronireinigd en is er zelden direct voldoende schone uiierwaardengrond vo()r-
banden voor de afwerking van alle latuds en het eventueel aanbrengen van onderatdichtingen 
van hoogwatergeulen. Om de scheine uiierwaardengrond te kunnen gebruiken, moet deze eersi 
/orj;vuldig gescheiden ontgraven wcirden. Dil leidt lol hogere kosten en logistieke complicaties 
lijdens de uiivoering. Het toepassen van verontreinigde uiierwaardengrond volgens 'bodem 
blij II bodem'wordt daarom in de huidige situatie alleen op kleine schaal gerealiseerd. Dit nulal-
lernaiief gaat daarom uit van de beslaande bodem, d.w.7. dat er geen uiierwaardengrond t>o-
venop wordt gelegd voor de afwerking of onderafdichtingen. Om de verschillen lussen de aher-
nalieven te concentreren op de voorwaarden voor de milieuhygiëniscbe kwaliteit, wordt wel 
aangenomen dat ook bij het nulaltemaiief de vegetatie (inclusief 'grasiuar) van hel maaiveld 
verwijderd is. 

2 Kwiililcil (coutvinriilii's) vein oitivanfiende bodem nh norm 
In dit alternaiiel wordt verontreinigde uiierwaardengrond (klassen 1 t/m 4) net als schoon 
materiaal gebruikt vimr de toepassing 'bodem blijft bodem'. Bij hel gebruik van verontreinigde 
uiierwaardengrond (klassen 1 l/m 4 | wordt de voorwaarde gesteld dal de (milieuhygiënische) 
kwaliteit van de te gebruiken uiierwaardengrond voor wat lieireft de conceiuraties \ar\ veront
reinigde sloffen beter dan, of tenminste gelijk moet zijn, aan die van de ontvangende bodem. 

Concreet uitgewerkt betekent dit aliernatief dal verontreinigde uiierwaardengrond mag wor
den hergebruikt als bodem binnen hetzelfde homogene deelgebied. Hier /ijn immers de con
centraties van verontreinigende stoffen gelijk aan die van de oorspronkelijke bodem. Daarnaast 



kan uiierwaardent;r<md iiii relatief schonere dcclHfbicdcn (mei lagere cnncenlraiies veromrei-
iiit;eiuie sloffen) wurden liiTj;eliriiikl als h{)dein in deelgebieden waar de oorspronkelijke t>o-
detn meer veronlreinigd is. Dcitirmee wordl dus een verbetering! v.in de bodemkwalileil jjerea-
liseerd. 

i liiiitii!t\ic-cisfti Boiiii\tiifJciihe^liiii (Oihyiirie I) nh norm 
Ook in dit aliernatief mag verontreinigde uiurwaardengrond (klassen 1 i/ni 4) worden ge-
bniiki voor de toepassing 'bodem blijft bodem'. Als voorwaarde wordt gesteld dat de te gel'nii-
ken uiienvaardengrond moet voldoen aan de iiiimissie-eisen nil hel UoiiwMoffenbesluii (Cate
gorie 1). De maximaal melaaibare immissie hij Categorie 1 van hel Boiiwsloffenhesliiii ligi onder 
de sireelwaarde, wüariioor er j;ceii significante milieubelasün;; door uillojiing van veromreini-
geiide sloffen plaaisvindl. üij dit alternatief wordl geen rekening gehouden met de (milieiiliy-
giënische) kwaliteit van de ontvangende bodem. De voorwaarde voor hel loepassen van ver-
imireinigde iiilerwaardennrond belreh alleen de inmiissie-eisen uil hel Bouwsioffeiihesluii en 
niet de grenzen die hel Bouwsloffenhesluii sieli aan de samensielliiig van de te gebruiken niler-
waardengrond. Dit betekeni dal klasse 4 iiilerwaardengrond wel kan worden gebruikt als bo
dem, mits de immissie maar aan de Categorie 1 eisen voldoet van hel Bouwstoffenbesluii. 

Ii] lie praktijk van herinrichlingsprojeclen betekent dil dat alle verontreinigde uiierwaarden-
groud die voldoei aan tie inmiissie-eisen van hei Boiiwsioflenbesluit (Categorie I), overal m.î i 
worden hergebruiki als bodem. Hel gevolg is dal uiierwaardengrond uil een relailef sterk ver-
onireinigd homogeen deelgebied (b.v. uil hel homogene deelgebied recent opgeslibt. korte over-
slriiiningsdiiiirl in een relatief schoon deelgebied (b.v. niet recent opgeslibt, korie overstro-
iiiiiigMliLiir) mag worden hergebruikt, mits de grond voldoei aan de immissie-eisen van hei 
Bouwsioffenbeslnil (Categorie I), Veel uiierwaardengrond voldoet overigens aan de immissie-
eisen van Categorii' I v.m hel Bouwstoffenbesluit. 

De bedoeling is om per homogeen deelgebied algemeen bruikbare gemiddelde immissiewaar-
den vasi te stellen op basis van voldoende meiingen (waaronder uilloogiiroeven). Voorlopig | 59 
zijn hiervoor echter nog onvoldoende tneeiwaarden beschikbaar en /.al in het kader van een 
concreet project extra onderzoek nodig zijn om de uitloging van de homogene deelgebieden 
binnen hel projectgebied vast ie stellen. Dv uitvoering van dil onderzoek is bij de effeilbesthrij-
viLig als uiigangsiuuil gehanteerd. 

4 V>>>>n]i')ii>iiien dtih'iti-il: l)Crveriinlrciiiiiiinii\nivciiii(HVN)/ fn>ih'miii'brtiikswtUit'ih'(}i(iW) 
ihiiu- luiiuiinih iinriii 

hl de voorgenomen activiteit wordl de ntirin voor het loepassen van 'bodem blijft liodein' ge
koppeld aan de saneringsdoelsielling. V^anneer de bodem die na realisatie van hel project oni-
siaai, regelmatig oversiniomi en er nieuw verontreinigd sediment wordl afgezel, dan mag bet 
niveau van herverontreiniging als Inssendoelstelling worden gehanteerd op weg naar de uit
eindelijke saneringsdoelslelling (BGW). In de voorgenomen aciiviieil wordl daarom hel her-
veromreinigingsniveaii gehanteerd als norm voor hel toepassen van 'liotiem blijft bodem'. 

Voorde Rijiuakken ligl liet herverontreinigiiigsniveau relatief laag (klasse 1 - k l a s s e ! (afhan
kelijk van de locatie langs de Rijniakkeni) en dus itnpliceeri deze nortn, dal klasse O, klasse 1 en 
gedeeltelijk klasse 2 kunnen worden toegepast als 'bodem blijfi bodem'. 

Op plaaisen waar na realisalie van hel herinrichlingsprojeci iiaile natuur (permanent onder 
waier) aanwezig is, zijn de bodemgebriiikswnardeii voor natte natuur van toepassing. Aange
zien de/e bodemgebruikswaarden voor naite iialuur duidelijk hoger liggen dan het herveroni-
reinigingsnivcau, wordt de toepassing van 'bodem blijft bodem' voor de functie 'natte natuur ' 
in dit aliernatief meegenomen. !)e bodemgebruikswaarden vormen namelijk hel saneringsdoel 
en wanneer deze bodemgebruikswaarden al zijn bereikt is het niet nodig om nog verdere verl)e-
lering van de bodemkwalileil te bereiken. 

Omdat hel herveronireinigingsniveau lager ligl dan de gemiddelde kwaliteit van de uiierwaar
dengrond (vooral langs de Waal), impliceert dil alternatief dat de uiierwaardengrond voor de 
loepassing 'bodem blijfi bodem' grotendeels gesi heiden moeten worden onigraven uil de scho
nere delen van liet piojectgebied, om aan hel lierveroiilreinigingsniveau te kunnen voldoen. 



5 Meest Milieuvriendelijk Allvrnmief: hodemgehniikswaarden als norm 
I n hel meest mi l ieuvr iendel i jke •i l ieri ial ief wurden lie iKidemgehri i ikswaardei i aanj;el ini idei i 

als no rm V(i(ir hei toepassen van 'hiHleni l i l i j f l luu ieni ' . Hel Meesi Mi l ieuvr iendel i jk A l lernni ie l 

sl i i i i daarmee aati l i i j de sanerinnsduelMellinj;, die er i i j i t;erichl is i im nia- indel i jk alle bodem in 

het rivierbed Ie laien voldoen aan de bodemgebni ikswaarden voor de f u n a i e die de bodem 

heef i . 

De keuze van bodeniHebruikswaarden als no rm heeft met name belanfjri jke t;evolgen vi ior hel 

loepassen van 'h i idem bl i jh bodem' v iuir de iunci ie droye natuur. De bodemfjebrulkswaarden 

voor dro^e na t imr linK^'n namel i jk rund de streefwaarde. Al leen schone n i lerwaardenf j rumi 

(klasse O) en in sommige gevallen tiehl verontreinigde i i i lerwaardenj-rond (klasse 11 kan hier 

dus worden toegepast als 'bodem blijft t )odem'. De no rm Inidemgel i r i i ikswaarden droge natuur 

is derhalve strenjjer dan de norm hervernni re in is ingsniveau, die bi j de voorgenomen activiteit 

wordt gehanteerd. 

In de prakt i jk Tial d i l l i i jna alt i jd betekenen dat de ui terwaardengrond die word t toegepast voor 

'bodem Mi j l l bodem' met de funct ie droge na i i u in net als bi j de voorgenomen activiteit, ge

scheiden ontgraven moet worden uit de schonere delen van het projecinebied. Aangezien de 

eisen noj ; strenger zijn dan bij de voorgenomen activiteit, zal het gescheiden ontgraven z i i rgv i i l -

di^er en meer verspreid over het project gebied plaats moeten v inden dan bij de voorgenomen 

activiteit. 

6.2 Effectbeschrijving 'bodem bl i j f t bodem' 

Bij de ellecibesi bri j v ing isuitgCKaan van het beoordelingskader, zoals in hoofdstuk 3 is beschre

ven. Omdat i n d i l hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschil lende voor

waarden voor het loepassen van verontreinigde ui terwaardengrond volgens 'bodem bli j f t bo-

^ ° I dem' , zi jn niei alle aspeaen en deelaspeaen relevant voor he l beschri jven van de effecten. 

De aspecten r i v ie rver ru iming en na tuuron tw ikke l ing wo rden niet meegenomen in de eftecibe-

schri jv ing. omdat het hier gaat om de voorwaarden vo()r het toepassen. Deze zi jn n ie i direct van 

invloed op hel realiseren vati de projectdoelen. Een kant tekening is dat bij hel loepasseti van 

str ingente voorwaarden de kosten toenemen, hetgeen het realiseren van de projecldoeKtelMn-

gen kan bemoei l i jken. Hierbi j wordt aangenomen dal de toepassing op zici i we l gerealiseerd 

kan worden . De ei leclen van het al dan niet toepassen van 'bodem bl i j l i bodem' z.ijn behandeld 

t)ij de hoofdkeuze (hoofdstuk 5). De verschi l len in duurzaamheid en energiegebruik zijn zeer 

beperkt, maar zullen vol ledigheidshalve kwal i tat ief in de eflectbeschri jving worden meegeno

men. In bijlage ^ word t een kwant i f icer ing van de aspecten blootstel l ing en verspreiding gege

ven voor 'bodem bli j f t bodem' . 

Hlootstelliiiif en conlaclmoijelijkheden 
Als refereni icsi iual ie voor de bloois ie l l ing en coniacin iogel i jkheden (het nula l ternai ie f l W(trdt 

de bestaande veronireinigingssituai ie van de bodem gebruikt . Het nnlal lernat ief w i l dus niet 

zeggen dat er in de huidige situatie geen blootstel l ing plaatsvindt. 

Bij alternatief 2 (kwal i tei t van de ontvangende b()deni als norm) moet de kwal i te i t , u i lgedrukt 

in concentraties van verontreinigende stoffen vati de hergebruikte u i terwaardengrond, beter 

zijn dan o i tenminste geli jk zijn aati tüe van de hindige bodem. Per saldo/.al dit resulteren in een 

geringe verminder ing van de blootsiel l ing en contact mogel i jkheden, omdat de concentraties 

gemiddeld gezien iels lager zuilen /. i jn. 

Wanneer alleen de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit (Categorie 1) als voorwaarde wordt 

gebruikt (alternatief i ) . dan hoeft di l niet hel geval te zi jn. De meeste ui terwaardengrond voldoet 

aan de inmiissie-eisen van hel HouvvsloflenLiesluit (Categorie I) . Hierdoor onisiaai de mogel i jk

heid dat ui terwaardengrond mei relaiiel hoge concemraiies verontreinigeiule stoffen, die wel aan 

de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet, wordt hergebruikt op een plaats waar de 

concentraiies verontreinigende stoffen in de oorspronkel i jke bodem l.lger zi jn. Bi j een dergeli jke 

toepassing omslaat dus een toename van de blootstell ing en contact moge l i jk heden. 



Tabel 2; 1 Overzicht erfecten alternatieven 'bodem blijft bodem' 

Aspect 

Nr. Alternatief 

Deelaspect Nul

alternatief 

1 

Kwaliteit 

(concentraties) 

van ontvangende 

bodem als norm 

a 

'Bodem bil 

Immissie-eisen 

BouwstorFen-

besluit (Cat.1) 

als norm 

3 

jft bodem' 

n 

4 

Aspect 

Nr. Alternatief 

Deelaspect Nul

alternatief 

1 

Kwaliteit 

(concentraties) 

van ontvangende 

bodem als norm 

a 

'Bodem bil 

Immissie-eisen 

BouwstorFen-

besluit (Cat.1) 

als norm 

3 

Voorgenomen 

activiteit: 

HVN/SGW 

als norm 

4 

MMA; 

BGW 

als norr 

9 

n 

4 
Inhoudelijke aspecten 

Blootsielling en 

contactmogelljkheden 

Bloolstellings- en 

contacl mogelijkheden 

t.o.v. beginsituatie 

0 • 0 / - + * * • 

M 

Verspreiding van 

vetont reinigingen 

Grondwater 0 0 ^ 0/+ 4 * 

M 

Verspreiding van 

vetont reinigingen Oppervlaktewater 0 + Ol- ••-•• +** 

M 

Duurzaamheid Product- en 

materlaalhergebrulk 

0 + * 0 •f 

M 

Duurzaamheid 

Energieverbruik n.v.t. 0 Ol* - - M 
Kasten 

Kosten Investering grondverzet n.v.l. 0 - - - --
Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmaiigheid regelgeving 

Werkzaamheden n.v.t. 0 0 - -~ Complexiteit uitvoering 

Doelmaiigheid regelgeving Beheersbaarheid, nazorg 0 0 0 + + 

*M zeer groot positief effect in vergelijking to l het nulalternalief 

++ groot positief effect In vergelijking tot het nulalternalief 

+ positief effect in vergelijking tot hel nu [alternatief 

O geen verschil in vergelijking to l hel nulalternalief 

negatief effect in vergelijking tot het nulallernatief 

— groot negatief effect In vergelijking tot het nulallernatief 

— zeer groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternalief 

61 

Bij de voDrgfniimen artiviieii voldoci de bodem na realisatie tenminste aan het herveronireini-
tlingsniveiiii iif iian bodeinjieliniilïswiiiirden nallc nnliiiir. In lu't niucmeen /.al dji leitïeii lot een 
vermindering v.in de hJootsleJIing en eontticltnnjieiijklietien ten iipzidiie van de lUilsitiiaiie, 
(imdat de liuidi^e bodem (-emiddeld meer verontreinigd is dan hei hcrverontreinigingsniveau, 
vandaar de -i- beoordeling. 

In liei meest milieu vriendelijk allernaiiet voldoet de bodemkwaljieil na realisatie aan de bo-
deniHebriLikwva.inien. Aiinge/ien de luxlemgebruikswaarden voor drojte nauiiir verhelijkliaar 
/.ijn met de streefwaarden, leidi dil lol een aanzienlijke vermindering van de bliiotslellioH en 
eontactmogeliiklieden ten opzichte van het nulalternalief (bestaande bodem). Heinas is deze 
vermindering van de hlootslellin^ i'ii Lontacmiiijjelijkhedt'n deels lijdelijk van aard, omilai de 
scliime en litln veronireinij;de uiterwaardengroiul die voor de toepassing 'iKulem blijfl bodem' 
(mei Inncije droge natuur) is gebruikt, weer wordt bedekt met nieuw gesedimenteerd slib. dat 
meer verontreinigd is. 

ViTspreiähiij van venmtreininingeti: ijroitiiwater 
De e fleet bestli rij ving voor verspreiding van verontreinigingen naar hel grondwater is geba
seerd op de male van verontreiniging en vooral op de iiitlongbaarheid van veronireiniglngen 
uil de loegepasle nilerwaardengrond. In alternatiel 2 worden geen beperkingen opgelegd aan 
liet uilkioggedrag van de toegepaste nilerwaardengrond. Wanneer nilerwaardengrond die rela
tief sterk nitloogt wordl loegepast in een liomogeen deelgebied mei weinig iiillogende bodem, 
M I dil lot een grotere verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater leiden. 

1)1 liei algemeen zal alternatief 3 (immissic-eisen Boiiwstoffenbesluli) tot een vermindering van 
de verspreiding van vcromreiniging naar het grondwater leiden, oindai sierk uillogend materi
aal niet mag worden loegepast. Dil lioeli echter niei alljjd het geval ie zijn. Wanneer de onl-



vaiigfiiilt- bodem vccI mindi-r uiiUwgl dan <lt* immissif-fisen van hci Bouwsloffcnl'esiuii (Ca-
tegnrif 1) kan de verspreiding zelfs toenemen. Dit verschil is echter mihcuhygiënisch gezien niit 
releviini omdai hij .lilernaliel 1 slethls iiilerwaardent;roiu! Categorie I van hei Boiiwsioffenhe-
shiil nijf; worden loegejiast. Aaone/.ien deiinniissie hierv.iii onde rde streefwaarde ligl, zal geen 
significanle milieu hela sling door uitloging van veronirelnigende sloffen optreden. 

De voorgenomen activiteit (de herveronireiniging als norm) sluil hel gebruik van de sterkst 
verontreinigde nilerwaardengrond (klasse 3 en 4) uit voor de toepassing van 'bodem blijft 
bodem'. In hei algeirieeii zal de/e veronireinigde grond een belangrijke bijdrage leveren aan de 
loiale vracht aan verspreiding van veroiiireiTiigingen naar het grondwater. Per saldo zal de 
verspreiding van verontreinigingen dus in de meeste gevallen afnemen of tenminste gelijk blij
ven. De afiiactie /a! slerker /ijn langs de Waal dan langs de Rijn en de l.lssel. waar de uitertvaar-
dengrond in hel algemeen iels minder veromreinigd is. 

De niinsre verspreiding vindt plaats bij het meest milieuvriendelijk alternatief. Vanwege de 
strikte norm van bodemgehroikswaarden voor droge naiuur, wordi hier alleen maar schone o( 
(heel) licht verontreinigde grond loegepasi als 'bodem blijh bodem'. Omdat de uitloging van 
veronireinigingen uil diffuus verontreinigde ulierwaardengrond in hel algemeen al bijzonder 
gering is, /al hij bei loepassen van schone of (heel) licht verontreinigde grond geen uitloging 
van betekenis meer plaatsvinden. Ook hier geldt echier dat deze verheiering lijdelijk van aard 
is, omdat de schone en iiclii veronireinigde ulierwaardengrond die voor de toepassing 'bodem 
blijli bodem' |mei lunciie droge naumr) is gebruikt, weer wordt bedeki met nieuw gesedimen-
leerd slib. dal meer verontreinigd is en in de meeste gevallen ook meer zal uitlogen. 

Verüprcidittg van verontrL'iiiiffiiujeii: oppervUiktewater 
Vooral wanneer de iiiierwaardeiigrond nel is neergelegd en nog njei is begroeid, is de ulier
waardengrond gevoelig voor erosie tijdens hoogwater. De mate van verspreiding van verontrei
nigingen in hel oppervlaktewater is afhankelijk van de kwaliteit (concenlraties) van de boven-

*2 I ste laag van hel toegepaste uilerwaardenmateriaal. De mogelijkheden van verspreiding van 
veronireinigingen in hel oppervlaktewater zijn dus analoog aan de blootstelling en t imtactmo-
gelijkheden. Bij de voorgenomen activiteii is door bel hanteren van de norm van het herver-
onireiihgingsniveau gegarandeerd dal hel materiaal, dal bij er()sie vrijkomt in ieder geval niet 
meer verontreinigd is dan hel slib in de rivier zelf. Daarom is hier de beoordeling ++ gegeven. 

Het ai/.elien van nieuw verouireinigd slib (lierverontreiniging) speelt bij verspreiding naar hel 
oppervlaktewater een minder belangrijke rol. Erosie ireedi namelijk vooral hij een hoogwater 
kort na realisaiie op en dan is herverontreiniging door sedimentatie nog niel relevani. Er heeft 
imniers zo kort na de realisatie nog niet zoveel sedimeniaüe plaatsgevonden en Itovendien 
vindi de sedimeniatie vooral op de plaatsen met lagere slroomsnelheden plaals, waar bij hoge 
afvoeren veelal weinig erosie optreedt. Vandaar ook dal hel aspect verspreiding naar hel opper
vlaktewater voor hel MMA inel -(•+-H wordt beoordeeld. 

Dtturziiiunheid: product- en tnnleriaalhi'r^chniik 
Producihergebruik betreh de hoeveelheid ulierwaardengrond die vóór het uilvoeren van de 
ingrejieii dezellde tunttje heelt als in de beoogde eindsilualie. Bij alle andere alternaiieven is 
sprake van meer producihergebruik dan bij hei nulaliernatief, waar weinig of geen hergebruik 
plaats vindt. De eis orti alleen schoon materiaal Ie hergebruiken leidi, vooral bij kleinere projec
ten, tol een sterke vennindering van hel hergebruik, omdat er biuiieii hel projeci vaak onvol
doende schone ulierwaardengrond beschikbaar is. 

Dntirznainheid: L'nerifieverbruik 

Hel lotale energieverbruik is reeds beschreven hij de hoofdkeuze. Voor de onderlinge vergelij
king van hel energieverbruik is hel nulaliernatief geen goede referenlie, omdai er nauwelijks 
grondverzet plaatsvindt en dos wordt hiervoor alternatief 2 (kwaliteit omvangende bodem als 
norm) als referentie gekozen, fiel energiegebruik zal iels groter zijn naarmate er, als gevolg van 
de voorwaarden, meer gescheiden ontgraven moet worden. Voor de voorgenomen activiteit en 
hel MMA is hel eneLgieverbruik daarom meebeoordeeld. 



Kosten 

Er is ( j f i ' i i t jc i l f iai lk 'crck' i n fo rma l i f beschikbaar over de verseli i l len in kosicn lussf i i de ver

schillende voorwaarden voor het toepassen van i i i terwaardent;r( ind als 'bodem bJijfi iKKiein'. 

Deze verschil len in kusien zi jn ook sierk afhankel i jk van de loe.ilie en het lype prcjeci , w.iar-

l i i imei i 'bodem word i bodem' word i toetjepasi. Daarni i i word l LTH kwal i ia i icve benordel i i i j j 

o i l j ievoerd, waarbi j wederom al lernai icf 2 (kwal i le i l imlvanf-emle bodem als no rmt als refe

rentie word i [gebruik!. Bij ahenial ief 3 (iiiiTnissie-eiscn Uouwstotfcni ieshi i l als norm) zal in de 

prakt i jk, nel als bij al lernal i i - l 2, wein is gescheiden behoeven ie worden ontgraven, omdai ile 

meeste n i ierwaardengrond aan de immissie-eiseii (Categorie T) voldoet. Wel is bij al ler i iai ief i 

voorIo))ig nog relatief kostbaar uit ioogonderzoek nodig, in afwacht ing van het vaststellen van 

gemiddelde itnmissie per homogeen deelgebied op de bodemkwal i ie i lskaar len. 

Bij d f voorgenomen aci iv i ie i l wn rd l ook alleen gelei op de concentrat ie van verontreinigende 

sloffen en is dus hei i i i l loogonder/oek niei nodig. Doordat de sterkst verontreinigde grond 

(klasse ï en 4) niet gebruikt mag worden, /a l er bij de voorgenomen activiteit meer gescheiden 

ontgraven moeien worden , waardoor de kosten hoger (ordegroot ie gemiddeld € 1,00 tol €2 ,00 

per m ' ) zullen zi jn dan bij alternatief 2. 

Bij het M M A zal in vol ledig gescheiden ontgraven moeien worden, waardoor de kosten belang

ri jk hoger ui tval len dan bi j alternatief 2 (ordegrooite gemiddeld € 2,00 to l € 2.50 per m ' ) . 

C»miplfxileil tlïlvoerintf 
De bei>ordeling van de coinplexitei t van de n i tvoer ing loopt in dit geval m in of meer parallel 

met die van de kosten. Hoe meer er gescheiden moe i worden ontgraven, hoc complexer de 

u i lvoer ing wordt . Al ternat ief 2 (kwal i te i t ontvangende bodem als norm) en 3 (immissie-eisen 

i louwsiot fenbeshi i l als no rn i l zijn wat betreft de complexiteit van de n i ivoer ing m i n of meer 

geli jk, Ahernai ie l 2 eist meer aandacht voor de logistiek b innen het project (welke grond mag 

waar worden toege[>ast). terwi j l bij alternatief ) meer onderzoek nodig is (u i t loging). Bi j de 

voorgenomen aci iv i ie i l en het M M A zal er meer gescheiden moeten worden ontgraven, waar- | ^3 

door de ui lvoeri i i f ! complexer wordt . 

Bchecrshaarhi'iii en mizorft 

hl hel algemeen geldt dat de iK'heersbaarheid en de nazorg moei l i jk is wanneer vee! veront re i 

nigde u i lerwaardengrond als bodem wordt hergebr i i ik l of als bodem achierbüjft . De verschil len 

tussen de al lernai ieven 2, 3 en de voorgenomen aci iv i ie i l z i jn niei signif icani. De voorgenomen 

aci iv i ie i l en vooral hei M M A leiden lo i een aanzienl i jke verbeler ing \a\\ de ln)dei i ikwal i le i i , 

waarbi j nauwel i jks of geen nazorg nodig is. 

6 . 3 V e r g e l i j k i n g v a n a l t e r n a t i e v e n ' b o d e m b l i j f t b o d e m ' 

Wanneer de al ternat ieven onder l ing vergeleken worden, valt als eerste op dat de onderl inge 

verschil len nissen de al ternat ieven klein z i jn. Voor de aspecten doelmat igheid, regelgeving en 

dmirzaamheid zijn er geen significante verschil len. 

A l iernai ie l 2 leidt 101 een verminder ing v^yn de blootsiel l ing en ccmiactmogeli jkheden en de 

(mogeli jke) verspreiding naar hel oppervlaktewater, maar in sommige gevallen kan de ver

spreiding naar grondwater loenenten len opzichte van hei nula l ternat ie l . Bij alternatief 3 is net 

iiet omgekeerde liet geval. Hier vermindert de verspreiding naar het grondwaier, maar kan in 

sommige gevallen de blootstel l ing en eoniactmogel i jkheden en de verspreiding naar bet op|)er-

v laktewaier toenemen. Ook zijn de kosten van alternatief 3 iets hoger dan van al ieniat ief 2 als 

gevolg van het ui l loogonderzoek. 

De voorgenomen act iv i iei i ( l ierverontreinigingsniveau als norm) combineert de positieve effec

ten van de alternatieven 2 en 3, Doordal ernstig verontreinigde u i lerwaardengrond (klasse 3 

en 4) niet mag worden loegejiast. worden zowe ldeb loo is ie l l i ngen coniacimogel i jkheden m i n 

der als de verspreiding naar oppervlaktewater en (per saldt)) grondwater. Dit leidt echter wel tot 

hogere kosten en een complexere u i lvoer ing. 



Hel MMA U'iili dnor hel alk-cii tni-passen van sdiorie en lichi viTdiilrt'iriijidc uilcrwaardcn-
Kronil iiH (.'cn grotere vermindering van l>!imis(i-lling, ainiaamoHelijklu-dL'ii en verspreiding 
iia<ir liei grund- en iippcrvlaklewaler dan de voorgenomen aLilviteii. De kosten /.ijn ecliter ook 
lioger en de uilvoering is toniplexer door liei volledig en /.orgviikiiger gesdieiden ontgraven. 
De verlteteringen van de milieuhygiënische siiuaiie / i jn djiirentegen voor een helangriik deel 
lijdelijk van aard, omdat de schone en lielif veroinreinigde iiiierwaardengrond die voor de 
toe|)assing 'iuidem blijfi bodem' (met luneiie droge natnnrt is gebruikt, weer wordt bedekl met 
nieuw gesedimenteerd slih, dat meer veroiureinigd is (herveronireinigingsniveau. dat bij de 
voorgenoiiK-Ti atiiviieii als norm wordt gehanteerd). 
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Bodem wordt bouwstof 

7 . 1 . V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t e n a l t e r n a t i e v e n 

De voorgL'i i i imi ' i i i ic i iv i l i ' i l v(inr de verwerkin j isopi ie ' Ixideni (kLissc 4) word l l in i iws i i i f ' is 

tweeledig: 

• hel loesiaan »p zieli van hel ct 'br i i ik v.in klasse 4 i i i le rwaüidenj i rnnd als b i i uwsmi ; 

• hel slellen van voorwaarden waaronder klasse 4 Li i lerwaardengri ind als h i iuwsiu l yehr i i ikt 

ma^ worden volgens hel prind|>e 'hodei i i word i bouwMo l ' 

Nel als bij 'bodem bl i j l i bt idem' kom i hel ii iesiaan op zich van hei gebruik van veromreini f jde 

i i i lerwaardengrond (klasse 4) als bt iuwsiof reeds aan de orde in de hoofdkeuze. Hel gaal dus bij 

de al iernai ievei i om de voorwaarden waaronder veronlreinigde i i l lerwaardengrond mag wor

den gebruik i als bouwsiof. Bij deze voorwaarden is vooral de lokale si inai ie. waar de ni ierwaar-

dengrond ais bouwsiof wo rd i gebruik i , van belang. 

Van de voorwaarden die gesteld worden aan hei loepassen van verontreinigde u i terwaarden-
grond als bouwslof, worden alleen de voorwaarden len aanzien van de mil ieidiygiënisehe kwa-
l i ie i i van de loe ie passen ui ierwaarrfengrond in verschil lende al iernai ieven ui tgewerkt . De 
overige voorwaarden, zoals bi jvoorbeeld 'geen verontre in ig ing door lokale p tn i ib ron ' , zijn voor 
alle al ternat ieven van toepassing. 

Waar gaat het concreet om? 

Concreet belekent 'Bodem (klasse 4) wordt bouwslof het gebruik en het toepassen van klasse 4 materiaal in 

werken die worden uitgevoerd in het kader var Ruimte voor de Rijntakken; dus eigenlijk bouwen mei grond. Bij 

werken moet worden gedacht aan de aanleg van buitendijkse werken, zoals kades, dijken, kribben of hoogwater-

vlucht plaatsen. (Voor zover niet overgedlmenstoneerd voor berging van uiieiwaardengrond). 

Rguur 7 Schetsmatige voorstelling van 'bodem wordt bouwstof 

gehiedseigen ,i(deklaag 
uilerw.iarden- ^^ " 
gtund 

Voor 'bodem (klasse 4) wordt b o u w s l o f ' zul len de volgende at lernai ieven in dit MER w<»rden 
beschreven: 

1. Nulal iernai ief (conform bouwstoffenbeslui t ) : 

2. Kwal i te i t (eoncenlral ie en ui l loglng) ontvangende bodem als no rm : 

3. Voorgenomen ael ivi lei t : imniissie-eisen van Bouwsioffenbeslui i (CaiegorJe I) als no rm met 

afdeklaag conform Ltouwstoffenbesluii; 
4 . Meest mi l ieu vr iendel i jk al lernal iet: immissïe-eisen van Bouwstoffenbesluit (Categorie 1) als 

no rm met afdeklaag conform bodemgebruikswaarden. 

Ook hier gelden verder de algemene voorwaarden conform de oniwcrp-bele idsnoi i t ie ABR en 
wordt bij elk van de 4 al iernat ievei i alleen dat deel van hel voorl ieeldproject l ieschouwd waar 
u i ie rwaardengronda lsbouwsto f kan worden loegepasi (kade. l ioogwaierv luchip laa iseni . Hier
door wordt de vergel i jk ing van de effecten die de verschil lende voorwaarden to l gevolg hebben 
inzichtel i jk gehouden. 
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; Niiltillcniiilic) 
Hf l niildltcrnaiief gaat ii i i van hel Boiiwstiiffcnbi'siuii. Dil lii'lckt-iit dai allocn ii i i frwaarilt ' i i-
jironil van kl.issc O l/ni ï wortil ncliinikl .ils lumwMnl. Vuur klasst' 4 LiilLTwaardcnjiniiKi lingi'n 
lic II) nil'111 ra lies hoven li i ' sariu'nsli'llin^swiiiinlf, waariinnr l i f / i ' vnljji'i's lu'l BDiiwsintk'iihf-
sluil nk'i mag worden gebruikt als bouwsiol. Klasse 4 uiifrwaartk'[ij;riin(l wordi daarom ge
scheiden onlgraven. .ifyevoerd en nehiirjien in een haKRersju-iiesionplaais. 

Concrecl beiekeni dit voor herinrichiingsjirojeiU'n langs de Woal. dal hmiwsiof voornamelijk 
gescheiden moei worden oiiigraven. Er is namelijk geen enkel homogeen deeljjebied. waarin 
geen klasse 4 iiilerwaardengrond voorkomt. Binnen, bij voorkeur de minst venimreinigde. 
homogene deelgebieden 7ullen via hodenionder/oek {lunteniraiies en tiiilogingl partijen uiier-
waardengrimd liie aan het Bniiwsiolfenbesluil voldoen, moeien worden gelokaliseerd, waarna 
de jianijen af/iinik-rlijk kunnen worden nnigraven. Langs de Rijn /al bijvoorbeeld de iiiier-
waardengrond uil bel homogene deelgebied IV (recent opgeslibi. korie overstroniingsdiiiir) in 
hel algemeen we! voldoen aan hel Biuiwsioüenbeshiii, /odai bier nauwelijks gescheiden be-
boeit te worden onigraven. 

2 Kitulitcil (iomeiitrtilii's m iiHlotfiiitf) itiiliiiiufciuli' ImJcm nis norm 
In dit allernaiief mag ook klasse 4 uiierwaardengtiind worden gehruikl als bouwstof voor (al
leen) buiiendijkse werken. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dal de samenstelling (mei 
name de concenirailes van de veronireinigeiide sloJk'n) en bei uillooggcdrag van de uilerwaar-
dengrond die als bouwsiol wordi gebruik!, gelijk moeten / i j i i aan of beter dan die van de ont
vangende bodem. Met ontvangende bodem wordt bedoeld de bodem op de plaats waar de 
bouwstof wiirdl toegepast. 

Concreet niigewerki beiekeni dil alternatief dai verontreinigde iiiterwaardengroTid mag wor
den bergebruiki als bouwstof binnen bei/elfde homogene deelgebied. Hier zijn immers de con
centraties van verontreinigende sloffen gelijk aan die van de i>orspronkelijke bodem. Daarnaast 

^^ I kan uiierwaardeiigrnnd uit relatief silionere deelgebieden (mei lagere conceiuraties verontrei
nigende stollen en miiuler uitloging) worden bergebruiki als bouwsiol in deelgebieden waarde 
oorspronkelijke bodem meer veronireiiiigd is. Hierdoor wordt met hel verwerken van de bouw
slof (bijv, voor een dijkversterking) een viTiuinileriiig van de blonistelling gerealiseerd ten op-
zicble v.in de uitgangssiiualie en wordl voorkomen, dat de uilloging belangrijk toeneemt. 

i Vonnii'iioiui'ii iiiliviidi: iiiiiiiissk''eiseii Boiiwstoffenhesliiit als non» met deklaag conform 
Btuiwsu 'ffCl I besli I il 

Dit is de voorgenomen activilcil conkinu de tekst van de oniwerp-heleidsnolitie ABR. Ook bij 
dit aliernaliei mag klasse 4 uilerwaardengroud worden gehruikl als bouwstof, onder de voor
waarde dal de te gebruiken uilerwaardeiigrond voMoei •\J\I de immissie-eiseii van hel Bouw
stoffenbesluit (Categorie I). Daarnaasi zijn nog twee extra specifieke voorwaarden van toepas
sing: de afdeklaag moei wel volledig aan aHe eisen van hel Bouwstoffeiibesluil voldoen en 
moei bovendien voldoende erosiebesiendig zijn. 

In de praktijk van berinrichtingsprojecten betekent dit dat alle verontreinigde uiterwaarden-
grond die voldoet aan de immissie-eisen van bel Boiiwsioflenbeshtil (Categorie l| overal mag 
worden hergebruikt als bouwstof. Het gevolg is dat uiterwaardengrond uil een relatie! sterk 
verontreinigd hoin()geen deelgebied in een relatiel schoon deelgebied als t>ouwslof mag wor
den toegepast, mils de uiterwaardengrond voldoet ^^i^\l de immissie-eisen van bet Bouwsloffen-
liesluii en een deklaag wordt aangebracht. Deze deklaag moet geheel voldoen aan de eisen van 
bel B<iiiwsloIfenbesliiii. I l i l geldt ook wanneer de eoncentraiies en de uilloging van de toe te 
passen iiiierwaardengroml veel groter zijn dan die van de bodem op de plek waar hei materiaal 
wordt toegepast. Veel uiterwaardengrond voldoet aan de immissie-eisen van Categorie I van 
hel Bouwstoflenhesluit en dus geeh dil alternatief, ten op/ichte van de huidige situatie, relatief 
veel vrijheid van handelen voor het verplaatsen van grond binnen een herinricbiiugsprojeci. 
Zo is bijvoorbeeld hei aanleggen van een hoogwatervluebiplaais in het relatief schone deelge
bied Il met meer verontreinigde uiterwaardengrond uil deelgebied IV hij dil alternatief toege
staan, als de toe te passen uiterwaardengrond vokkiet aan de immissie-eisen van hel Bouwstof
fenbesluit (Categorie 1). 



4 Meest milieuvrieniMijk aiiernalkf: immisste-eisen Bouwstoffenbesluit als norm met dek-
liui^ conform hoilemffehrtiikswaarden 

Hol M M A is w.11 iK'iR'fl hl-I gebruik v.iri 1>nilL-ni als I x i i iwMnI ' y,vV\]k aan l i f v imrt jcr iornen 

.u i iv iR ' i i mt ' i i i i i / um ionnn van de tii'lclaag. Hij l iei M M A i imci i l ivo deklaaj; V( I I I I IK - I I aan de 

ti(Hicmt:t 'bruikswaartk'n die gelden voor de funct ie van hi-i gebied waar in de locpassinK van de 

bouwslof plaatsvindt (bi jvoorbeeld: droge na i i i i i r ) . H ic rmtT wordt dus hel saneringsdoel van 

l iei r ivierbed ook toegepast bij de verwerk i i i j ; van 'bodem als bouwstof ' . 

Hij de meeste loepassintien van b(Hiwstof gaal liet o m di- bodeii igelirvi ikswaarden vour de f imc-

lie driige natuur, [ le /c iKHleLiiHebriiikswaardeii zijn relatiel laag (en lijigen in de biivul van de 

streefwaarden), zodat in tiet meest mi l ieuvr iendel i jk alternatief eigenli jk alleen schone en (heel) 

licht verontreinigde grond mag worden toi-gepast in deze deklaaj;. Dit impliceert dat de ui ler-

vvaardcnyroiid die voor dc/e deklaag gebruikt wordt , gescheiden moet worden o i i ig rave i i . 

7 . 2 E f f e c t b e s c h r i j v i n g ' b o d e m w o r d t b o u w s t o f * 

Hi jdef f fec ibeschr i jv inu isi i i t j ;cgaan van hei lieoordelintjskader, zoals in hoofdstuk ^ is beschre

ven. Omdat in dit hooldsluk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschil lende voor

waarden voor het toepassen van veronire in i j ide u i lerwaardengrond als t)ouwstof, zijn niet alle 

aspecten en deelaspecten relevant voor hei beschrijven van de effecten. 

De aspecten r iv ierver ru iming en na iu i i r on iw ikke l i ng worden niet meegenomen in de effecttie-

schri jv ing. omdat het hier gaat om de voorwaarden voor hei loepassen, [leze zijn niei direct van 

invloed op het realiseren van de projectdoelen. Een kani iekening is dal hij het toepassen van 

sir ingente voorwaarden de kosten toenemen, hetgeen het realiseren van de projeculoelslel l in-

gen kan bemoei l i jken. Hierbij wordt aangenomen dat de toepassing op zich wel jierealiseerd 

kan worden . De effecten van hei al dan niet toepassen van 'bodem wordt t iouwsmf ' zijn behan

deld bi] de hoofdkeuze (hiK)fdstuk 5). 67 

Hel aspect h inder bi j realisatie geeft op het n iveau van voorwaarden voor toepassing geen o n 

derscheidende verschil len in effecten te zien. He hinder bij realisatie wordt vooral bepaald door 

de hoeveelheid g iondver /e t en verwerk ing van del lstof len. Hoewc le i we l enige verschil len zi jn 

in de hoeveelheid grondverzet, zijn deze niet grooi genoeg i im tol een verschil i n l>eoordeling 

van de h inder bi j realisatie ie k o m e n . 

Ook in hel energiesebniik zijn geen duidelijke verschillen te zien lussen de alternatieven die alge

meen van toepassing zijn. Kventuele verschillen in energiegebruik hangeri volledig at van de spedfie-

ke situatie van waar uilerwaardengrond ontgraven wordt en waar het als bouwsiof wordt toegepast. 

In bijlage 5 wordt een kwant i f icer ing van de aspecten blooistel l ing en verspreiding gegeven 

voor 'bodem wordt houws io l ' . 



Tabel 24 Overzicht effecten alternatieven 'bodem wordt bouwstof 
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Aspect Deelaspect 'Bodem wordt bouwslor 

Nulaltematlef Kwaliteit (concen Voorgenomen activiteit: MMA: 

(conform Bsb) tratie en uitloging) 

ontvangende 

bodem als norm 

Immissle-elsen Immissie-elsen 

Bsb (CaL 1) als norm Bsb (Cat I) als norm 

met afdeklaag met afdeklaag 

conform Bsb conform BGW 

Nr. AllemaÜef 1 X 3 4 

Inhoudelijke aspecten 

Bloolslelling en 

contactmogelijkheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Blootstellings- en 

contacimogelijkheden 

t.o.v. begirsitualie 

0 0 0 +* 

Ol* 

Bloolslelling en 

contactmogelijkheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Grondwater 0 

0 

0 

+* 

Ol* 

Bloolslelling en 

contactmogelijkheden 

Verspreiding van 

verontreinigingen Oppervlaktewater 0 0 0 0 

Duurzaaxniieid Product en materiaal-

hergebruik 

0 0/* a/* ^ 

Kosten 
Koslen Investering grondverzet 0 0/* of* -
Procesmatige aspecten 

Complexiteil uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden o 

Handhaafbaarheid o 

Beheersbaarheid, nazorg o 

of* 

** 

* 

o 

zeer groot positief effect in vergelijking tol hel nulalternatief 

groot positief effecl in vergelijking lol hel nulalternatief 

positief effecl in vergelijking lol het nu lall erna lief 

geen verschil in vergelijking tol hel nulaüernatief 

negatief effect in vergelijking tol hel nülalternaliel 

groot negatief effect in vergelijking tot hel nulalternalief 

zeer groot negatief effecl in vergelijking lot het nulalternatief 

o/-

Bliu'lslfllinfi en contacinuyiiiiklu-tien 
Bij .ilit-rnaiiff 2. df vimruftii i im'ti activiteit t-n h f i MIVIA wnrdi klassf 4 materiaal als boiiwsK)! 
t!ol)riiiki. Voor de (fijkvcTsuTkiiij; en hongwaicrvhitliiplaaiscn zijn er ii-is yroifrc likuHsieliings-
cn coniacimogi'l i jklif i lf i i l>jj alicrnaliff 2, door hei gebruik van klasse 4 materiaal mei hogere 
nma'niraiies viTumreiiiificiuli' stuffen. Bij de viiiirt;eiiomen activiteit viiKloei de deklaag aan 
hel Boiiwstoffcnbesluil en /.ijn de bloolslellitig en eottiaeiinogelijkheden dus gelijk aan die van 
hel nulalternalief. Bij hei MMA wordt een deklaag aangebracht volgens bodemjiebriiileswaar
den. Voor de dijkversterking en lioojiwatervliuhiplaaisen zijn dil de bodemgehrtiikswaarden 
van droge naiuur, die veel lager / i jn dan de sarnensielliiigswaarden van het boitwstolbeslijii. De 
blootstellings- en contacimogelijkheden verminderen hierdoor aanzienlijk. 

Verspreiding van verontreinigingen: grondwater 
Aangezien het contact oppervlak van hel veronireinigd bodemmatcriaal met hel grondwater 
Voor alle alternatieven gelijk is, worden de verschillen in versjireiding volledig bepaald door de 
iiilloging, lie verschillen lussen de aliernalieven leti aanzien van nitlogiiig / i jn gering. Bij bet 
nulalternalief wordt alleen bodem gebruikt die voldoet aan de immissie-eisen van hel Bouw-
sloffenheshiil (Categorie 1). De inmiissie is hierdoor lieneden de sireeFwaarden, 7odai niei van 
een (tnilieiibygiëniseh ge/ien) significante uitloging gesjirokeii kan worden. Het/elfde geldt 
voor de voorgenomen aciivileii en het MMA. Bij het MMA wordt een deklaag van (vrijwel) 
scheme grond toegepast, waardoor de uitloging ieis kleiner zal zijn dan bij hel nulaliernaiiel. Bij 
alteniaiiel 2 kan eventueel wel een iets grotere uiiloging plaatsvinden, omdat hier klasse 4 kan 
worden toegepast die meer uiiloogt dan de immissiewaarden van bet Bouwsiotfenbesluii (Ca
tegorie I), wanneer de oorspronkeüjke bodem relatief slerk verontreinigd is en veel uitloogt. 



Verspreiiiins van verontreinigingen: oppervlaktewater 
Er is f,evn verschil in verspreiding via het uppervJakiewaU'r. De dijkversterkirit; en h(>i>t;wiiier-
vliiihtpl.iaisen inunderen iilci nl nüiiwclijks, zndai liei geringe versthil in kwjjiieii nie! leidi int 
signifie.mtf verschillen in vcTspreidinj; via het oppervlaktewater. 

DuurziUimUeiä: proiitict- en inaleriaalheriiehruik 
Maieriaalhergehruik betreft in dit kader de hiicveelheid iiilerwaardengrond die als bouwstof 
wurdl hergebriiikl. liet niateriaalher^fbrnik wordl uitgedrukt in m ' . Bij alternatief 2 en de 
viiorgeniinien attiviieit is sprake van meer mogelijkheden V(K)r hergebruik dan hij hel nnlalter-
iiaiiei. waar alleen de iiiicrwaardengrond die voldoei aan het HonwsiDlfenhesliiii kan worden 
Hehruiki als bonwslnl. De voorgenomen activiteit lu-eh de meeste mogelijk lieden voor herge
bruik, omdai veel niierwaardengrond voldoet aan de immissie-eisen van hei BonvvsiolfenLic-
shiil (Categorie I) en er verder tjeen beperkingen ?ijn die voortkomen nit de kwaliteit van de 
ontvangende bodem iip de plaais waar het materiaal wordt loegejiast. Wel dient een deklaag; 
coiiiorm het Bouwstoflenbesinil aangebracht Ie worden. Bij liet MMA moei een deklaai^ van 
(vrijwel) schone uiterwaardengrond worden toegepast. Deze niierwaardengrond moet geschei
den ontgraven worden, waardoor de mogelijkheden voor hel nehruik van verontreinigde iiiier-
waardeiigroiid als bouwslof beperkt worden. Hierbij diem opgemerkt te worden dat in hel 
algemeen de hoeveelheden uiterwaardengrond die worden toegepast als boiiwstol, lieperki zijn 
leii op/ielite van de lotale hoeveelheden uiterwaardengrond die vrij komt bij herimielningspro-
jeelen. Voor groie herinrichtingsprojecten is er dus geen belangrijk verschil tussen de alternatie
ven voor wal betreh de mogelijkheden voor hergebruik van uiterwaardengrond als tiouwstof. 

Kosten 
Er is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de verschillen in koslen lussen de verschil
lende voorwaarden voor hel loepassen van uiterwaardengrond als hoiiwsiof. Daarom wordl een 
kwaliiaiieve beoordeling niigevoerd. Bij alternatief 2 hoeft minder gescheiden te worden ontgra
ven dan bij hel nutatiernaiief, waardoor de kosten iets lager zullen z.ijn. Deze verschillen zullen 
variëren van ordegrootte € 0,5 lot € 2.00 per m ' . Bij de voorgenomen aaiviieit kan de male I ^9 
waarin gescheiden onigraving plaatsvindt, worden beperkt door de keii/e van de plaats waar de 
bouwstof gewonnen wordt. DU leidi loi lagere kosten (ordegrootU"€0.5 tol € 1,50 per m^J. 

Bij hel MMA kan weliswaar de kern grotendeels ongescheiden worden ontgraven, maar moei 
daaromheen een afdeklaag van (vrijwel) schone grond worden aangebracht, hetgeen weer een 
kostenverhoging tot gevolg heeh. Per saldo zullen de kosten van hel MMA iels hoger zijn dan 
van hel nulallernaiiet. 

Complexiteit uitvoering 

De beoordeling van de complexiteit van de uitvoering loopl in dil geval parallel met die van de 
kosten, Hoe meer onderzoek moei worden uitgevoerd en hoe meer er gescheiden moei worden 
ontgraven, hoe complexer de uitvoering wordt. De verschillen zijn echier beperkt doordat de 
wij/e van uitvoering op hoofdlijnen gelijk is. De grotere mmiilexiieil van hel MMA en van de 
voorgenomen activiteit wordt veroorzaakt door het werken met iwec verschillende bouwstof-
kwalileiien binnen hetzelfde werk. 

lioelinatigheiii regelgeving 

Mei beirekking lot handhaafbaarheid en beheersbaarheid nazorg zijn er beperkte verschillen 
tussen hel nulaiternatief enerzijds en alternatief 2, de voorgenomen activiteit en hel MMA 
anderzijds. Handhaving is moeilijker bij alternatief 2. omdat hier niet alleen gelei moei worden 
op de kwaliteit van de uiterwaardengrond die ontgraven wordt, maar ook op de kwaliteit van 
de plaats waar de uiterwaardengrond als bouwstof wordt toegepast. Ook hei MMA heelt een 
moeilijke handhaving, omdat twee kwaliteiten grond tegelijk in hel werk gebruikt worden. In 
l>eide gevallen kan echter wel achteraf gecontroleerd worden. Bij de andere alternatieven kan 
de uiterwaardengrond vrij gebruikt worden als bonwslof, nadat is vasigesield dal de te onigra-
veii uiterwaardengrond aan de gestelde eisen voldoei. Bij het inilaheniaiief voldoet de uiter
waardengrond volledig aan hel Bouwstoffenbesluit. Hierbij zijn voor Categorie I grond geen 
nadere eisen gesteld aan nazorg. Mogelijk dat voor de alternatieven 2 en de voorgenomen 
activiteit nog wel een zekere vorm van nazorg vereist zal worden, omdat hier ook klasse 4 
niierwaardengrond als bouwslof wordl toegepast. Bij de voorgeimnien activiteit wordt wel een 
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deklaag aangebracht l i ic vnldoi ' i aan hel Bouwstoffenbesluit , waardoor de nazorg ten opzicl i ie 

van het mi la l lernat ie f n ic i verschil lend wordt beoordeeld. Ook bij het M M A wordt een deklaag 

aaiiHebraebi van i i i terwaardennroi id die voldoet aan de bodemgebruikswaardei i van droge na-

i i i i i r . Hierdoor i". niei nieer iia/.org nodig dan bij het nuial iernat ief. 

7 . 3 V e r g e l i j k i n g v a n a l t e r n a t i e v e n : ' b o d e m w o r d t b o u w s t o f ' 

Bij de vergel i jk ing van de ahernaf icven voor ' l iodeni word t bouwsio f ' komt dezelfde l i jn naar 

voren die ook i nde hoo idke i i / ee i i hij 'bodem blijft bodem' is aangetroffen, bot-wel de onder l in 

ge verschi l len tussen de al ternat ieven veel kleiner z i jn . Dit komt doordat in bet nnla l ternat ie l 

ook klasse 1-1 i i i terwaardengrond gebr i i ik i mag worden als bouwstof, mits de ui ierwaardi-u-

grond ook aan de imini'.sie-eisen van bet Bouwsloffenhesluït voldoet. De groie hoeveelheden 

klasse 1-3 bepalen dus in belangri jke male de u i tkomsten van de ef feavoorspel l ing. 

Volgens hel huidige beleid (Bouwsiotfenbesiui t) mag geen klasse 4 t iodemmaler iaal worden 

gebruikt als bouwstof. Diiordat het verontrein igd bodeimnateriaal in de Ri jntakken v r i jwe l vo l 

ledig onder Categorie I valt, is in ber in rieh tingsproject en in het algemeen voldoende niaieriaal 

van klasse O t / m ï beschikbaar om maximaal hergebruik als bouwstof mogeli jk te maken. Di i 

betekent we l dat alleen in de meer verontreinigde homogene deelgebieden de noodzaak bestaai 

de u i terwaardengroi id die als bouwslof wordt gebruikt, gescheiden te ontgraven. 

Hel alternatief waarbi j de kwali tei t van de ontvangende bodem als no rm wordt gesteld (alter

natief 2) voor bet toejiassen van u i ierwaardengrond klasse 4 als bouwslof jieeb [ueer mogel i jk-

l u d e n dan hel m i lalt ernalief. Dit /.al bei ierk iugen met zich meebrengen v o o r d e toepassing van 

u i terwaaidengrond in scluinere homogene deelgebieden. Hlootsleli ings- en contaeimogel i jkbe-

den /u i len hierdoor minder verschil len van het im la l te rna t ie lda i i vaLi de voorgenomen activi

teit. Daarin zijn de toepassingsmogeli jkheden immers ruinier. 

De voorwaarde 'immissie-eis Bouwstoffei ibeslui l (Categorie 1)' van de voorgenomen act iv i lei l 

legt vr i jwel geen beperkingen op aan bel toepassen van verontreinigd bodemmateriaal als bouw

stot, omdat bi jna al de immissiewaarden van bel u i terwaardenmaier iaal voldoen aan Categorie 

1 van het Bouwsiol fenheslu i i (o()k de immissiewaardc van klasse 4 specie). Dit betekent lagere 

kosten dan in het nulal ternai ief (b i i id ig beleid» omdat we in ig gescheiden onigraven behoef! ie 

worden, Al leen de deklaag die wel moet voldoen aan het BoiLwstoffenbesluil , zal i n sommige 

gevallen gescheitien moeien worden ontgraven. De verspreiding via het grondwater is ieis gro

ter dan bij hel ludalternat ief. De verschil len zijn echter beperkt, omdat de uit loogbaarbeid van 

het bodennuaier iaal veel meer bepaald wordt door bodemsamensfelÜng dan door de concen

traties van verontreinigende stoffen en bovendien door de immissie-eis geregeld is, dat de con

centraties in hei grondwater na ui t loging de sireelwaardc niet overschri jden. 

Hel aanbrengen van een deklaag volgens bodemgehruikswaarden bi j het M M A betekent een 

belangri jke verminder ing van hlootsleli ings- en contaamogel i j kheden ten op/ ieh ie van het 

nula l leruat ie l . I l i i impliceert echter dat twee verschil lende kwal i ie i ten bouwstof in een werk 

verwerkt moeien worden, waarbi j bovendien de (vr i jwel ) schone u i ierwaardengrond van de 

afdeklaag zorgvuldig geseheiden moet worden onigraven. Dit leidt tot relatief hoge kosten en 

een complexe ui tvoer ing, waardoor de praktische mongelijkheden voor hel gebruiken van ver

ontreinigde u i ierwaardengrond als bouwstof beperkt worden. 



8 De minimale omvang voor bergen in putten 

8 . 1 V o o r g e n o m e n a c t i v i t e i t e n a l t e r n a t i e v e n 

De voorjicnomcTi act iv i ic i i is hior l i c i s i d l cn van een min ima le omvang voor lu-i [lergcn van 

iii lcrvvaaRli'i igLDiid in pu i ten, l<lL-iseheinien t-n andere hergingen. In lÜl lioold-Jiiik wortk-n al 

deze verschil lende vo rmen van berging gemakshalve aangeiinld tnei l iei algi-inene begrip 'ber-

Waar gaat het concreet om? 

In hel huidige beleid is er een minimale omvang gesteld aan het storten van verontreinigde uiterwaarden grond In 

baggerspeciestortplaatsen: enkele miljoenen kubieke meters. Het aantal mogelijke locaties voor dergelijke groot

schalige baggei^peciestortplaalsen is echter beperkt en er bestaat veel maatschappelijke weerstand tegen derge

lijke baggerspeciestortplaatseti voor algemeen gebruik. ABR streelt naar het zo veel mogelijk bergen van diffuus 

verontreinigde uiterwaardengrond binnen hel riviersysteem en bij voorkeur binnen hel project zelf. Dit biedt de 

mogelijkheid om mei de berging van de verontreinigde uiterwaardengrond tegelijk ook andere functies te vervul

len, zoals een klelscherm tegen verdroging of een verondieping van een diepe put len behoeve van natuurontwik

keling. Daarnaast werkt het kostenbesparend, aangezien transport een belangrijke koslenpost vormt bij herinrich

tingsprojecten voor rivierverruiming. 

Een dergelijke berging binnen het project Is echter in de meeste gevallen kleiner of zelfs veel kleiner dan enkele 

miljoenen kubieke meters. De eis, dat in principe alleen materiaal geborgen mag worden in stortplaatsen met een 

omvang van enkele miljoenen kubieke meters vormt daaimee een flinke barrière voor hel realiseren van bergingen 

binnen een project of binnen het riviersysteem, waarbij gestreefd wordt naar hel combineren van verschillende 

funnies. 

Figuur 8 Schetsmatige voorstelling van bergen in put | 7 ' 

ardeklaag 

gebiedseigen 
uitcrwaardengritnd 

In de onlwerp-bele idsni i l i l ie ABR wi i rd t de min imale omvang gesteld np 100.000 rn*. Deze 

imivang is gekozen on i meer mogel i jkheden te scheppen voor hel bergen van veronireinigde 

u i terwaardengnind dan in hel huidige beleid mogeli jk is. Tegeli jkert i jd wo rd l hiermee een te 

grote versnippering van de berging van ven m l reinigde ui terwaardengrond voorkomen, waar-

diKir een goede nazorg mogeli jk b l i jh . IVlei deze min ima le omvang van 100.000 m ' als voorge

nomen aci iv i ie i l worden in het MER de volgende al iernai ieven bekeken: 

1. Nulal iernal ief : 3.000.000 m ' ; 

2. Grote tierging; ^00,000 t n ' ; 

3. Middelgrote berging, tevens voorgenomen activiteit: 100.000 m ' ; 
4. Kleine berging: 10.000 m ^ 

lJiti}ii}ti}\puiUat voor alle altenuUieven 
Voor een evenwicht ige afweging van deze vier alternatieven is uitgegaan van een hoeveelheid 

Ie verwerken verontreinigde ui terwaardengrond van 3.000.000 m ' . Ook de kwal i te i t van de 

verontre in igde u i terwaardengrond is in alle al ternai ieven gel i jk. I n de huidige siuiai ie ligt de 3 

mi l joen m ' verontreinigde ui ierwaardengrcmd verspreid over een r iv ier i ra je t i van 50 k m . 

Verder is bij het beschrijven van de effecten aangenomen, dal de bergingen geen isolatie heb

ben met ui tzonder ing van een afdeklaag van relatief schime ui terwaardengrond (met alleen 

gebiedseigen verontre in ig ing) . Ondera id i th t ingen van bergingen voor hei s ior ie i i van di f fuus 



veron I reinigde uitorwaardcngrond worden in hel algemeen als niel doelmatig beschouwd, omdai 
zonder deze afdichlint: nok aan de niilieuhyjjiënische randvoorwaarden wordl voldaan. 

Voor de afwerking van de bergingen is in principe uilgegaan van een afwerliing loi een ondiepe 
pul . De pul mei bijliehorende oeverslroken (50 m breed voor nulallernaiief en groie berjjinn en 
25 m breed v(K)r een niiddelgroie berging en kleine lierging) krijgen de fiinciie naiuur. In prin
cipe kunnen de bergingen i>i>k loi hoven de groodwaiersiand worden opgevuld en algewerki 
len behoeve van lerresirische nauiuroniwikkeling. Voor de onderlinge vergelijking van de ef-
(ecien maakt dii weinig verschil. 

De vcronireinigde uiterwaardengrond die in de bergingen wordi geborgen wordi in de uilcr-
waarden onigraven en vervolgens over een korieafsiand (circa 200 m) vervoerd in grote vrachi-
wagens op lage-driikliaiideti naar een (lijdelijkl overslagpuni. Hier w()rdl de uiterwaarden-
grond direct in een schip gestort, afgevoerd naar de bergingen en aldaar gesiori; bijvoorbeeld 
door hel schip aan de onder/iide te openen (splijil>ak). 

1 Ntiltilicniiilict (ifi'fiis iticfM milicuvricmklijk alternatief) 
Dit alteriiaiiel betrell een iiiiuiiiiale ontvang van ï ,000.000 iii ' . In hel 'Beleidssiandpuin ver
wijdering li.iggerspecie' wordl de omvang van een berging van enkele miljoenen m ' genoemd. 
Dit is het huidige In'leid en vornu daarmee hel niilailernalicf. Om 'enkele miljoenen n i ' ' con-
creei ie uiaken is voor dii geial geko/.en. 

In het illustratieve heriiirichiiiigsprojeiLi is ilr/e iK-rging een bestaande pui van circa 15 ha. mei 
een opening naar de Waal. De diepte is gemiddeld 20 meter. In deze berging kan precies ï 
milioen m ' imder water worden geborgen. Hiermee wordl de put ondiep waardoor ontwikke
ling van aquatische natuur kan plaatsvinden. Er vindt geen zandscheiding of slibindikking plaals. 

2 Groie hcniiiiii 
72 I Dil alternatiel betreh een minimale omvang van 500.000 m ' . Dit is de grens die voor de m.e.r.-

plichl van baggersjieciebergingen gebritikl wordl. Bovendien komt de ordcgrooile iwereen mei 
de omvang van bergingen bij groie rivicrverruimingsprojecien. In het illustratieve herinrich-
lingsproject /ijn 6 groie bergingen van 0.5 miljoen m ' nodig om 3 miljoen m ' Ie kumien ber
gen. De diepie van de/e bergingen is gemiddeld 10 meter, de oppervlakte bedraagt 5 ha. per 
berging. Bergingen van deze omvang hebben naasi berging ook een functie voor natuuroni-
wikkeling of als geohydrologische isolatie (kleischcrmen). 

i Mitlth'tffrote iKriiiiifi (vtnirtietumieu activiteil) 
Dit aliernaiiel bel reit een minimale omvang van 100.000 tn ' . Dil is het voorkeursaliematief. Om 
in bel illusiraneve herinriehlingsprojeci ï miljoen m ' ie kunnen bergen in bergingen van 100.000 
m ' , zijn 30 bergingen met een gemiddelde diepie van 8 meieren een oppervlak van 1,25 ha. per 
berging noodzakelijk. De totale oppervlakte bedraagt dan 37,5 ha. Een middelgrote berging heeh 
naast herging oiik een mogelijke iuiictie voor natuurontwikkeling (aquatiscii en lerresiristh). 

4 Kleine berging 
Dit alternatief betreh een minimale omvang van 10.000 m ' . Bij dit alternatief wordt de minimale 
omvang van de op te vullen zandwinpui wat ordegrooite betreh gelijk gehouden aan de mini
maal Ie gebruiken hoeveelheden voor (geïsoleerde) loepassing van Categorie II bouwstof volgens 
liet HouwstoEfenbesluil (10.000 ton). Overigens behoort diffuus veronireinigde iiiierwaarden-
grond uil hel rivierbed overwegend tot Categorie I liouwstof en dus niel lot Categorie II. 

lil hel illustraüeve heriiuiilningsprojeci heefteen kleine berging van 10,000 m3 een gemiddel
de diepte van 5 meter. De 300 benodigde kleine hergingen heblien elk een oppervlak van 0,2 
ha. De loiale opjiervlakte bedraagl dan 60 ha. Vanzelfsprekend zijn er geen 300 kleine hergin
gen besebiktiaar. De/e exercitie wordt echter uitgevoerd om de effecten vergelijkbaar ie maken. 
De kleine bergingen liggen / o didil hij het puin van ontgraven van de uiierwaardengrond, ilai 
vervoer per schip niet nodig is. 



8.2 Ef fectbeschr i jv ing omvang berg ingen 

Bij de efk'cthcsdirijvins is uitgegaan van het beinirdcliiigskader dat in hoofdstuk i is beschre
ven. Een over/itlit van de effecten wordt weergegeven in tabel 25. Een aantal aspecten zijn 
vtKir Je effeciliescliriiving en onderlinge vergelijking van de tninimale omvang van hergingen 
niet vanbelang. De aspecten hdogwaterbescherniing, product- en niaieriaalhergehruik / i jn vnor 
dit onderwerp niei van toepassing. Ook liet aspect hinder bij realisatie is niet meegenomen, 
omdat bier geen duidelijk onderscheid is tnssen de alieriiatieven. De hinder bij onigraving is 
gelijk en ook de hinder door transjiort enerzijds en alwerking ander/.ijds jjeeil in loiaa! geen 
echte verschillen te zien. 

Tabel 25 Overzithl effecten alternatieven: omvang bergingen 

Aspect 

Nr. Alternatief 

Deelaspect 

Nulattematief 

1 

De minimale omvang 

Grote berging 

3 

; voor bergen in putten 

Middelgrote berging 

3 

Kleine berging 

4 

Inhoudelijlte criteria 

Blootstelling er 

contactmogelljkheden 

Ecosysteem 0 "̂  
" 

1 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Grondwater 

(ha contactoppervlak) 

21 41 59 114 Verspreiding van 

verontreinigingen 

Oppervlaktewater 

(ha contactoppervlak) 

15 30 37.5 60 

Duurzaamheid Energie (QH 77 43 37 36 
Kosten 

Koster Investering grondverzet (U€) 21 14 10 7 
ProlettdoeUtellingen 

Natuurontwikkeling Terrestrische en 

aquatlsche natuur (ha) 

23 57 n 194 

Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden D 0 0 -Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving Handhaalbaarheid 

Beheersbaarheid, nazorg 

0 

0 

0 

— 

zeer groot positief effect in vergelijking tol het nulailernalief 

groot positief eRect in vergelijking tot het nuiallernatief 

positief effect in vergelijking lot het nuiallernatief 

geen verschil in vergelijking tot het nulalternalief 

negatief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

groot negatief effect in vergelijking tot het nuiallernatief 

zeer groot negatief effect in vergelijking tot het nuiallernatief 

73 

Natiitironln-ikki'liiin (Wirestrisch / aquatiscb) 
De naiuuroniwikkeliiig, nitgedrukt in het gezamenlijk oppervlak van de bergingen mei bijLie-
horende oeverstroken per alternatief, wordt als maat voor de potentie aangehouden. Uiteraard 
neemt dit oppervlak sterk toe bij kleinere bergingen. 

BloPlstelliii'] e» coiiliulnunieliikliedeii 
Aan het oppervlak van de bergingen zijn geen relevante verschillen in contdcimogelijkheden 
en blootstelling voor flora, fauna en humaan, aangezien de hergingen worden afgedekt met een 
laag relatief schone niierwaardengrond. Deze is beitalend voor de contactmogelljkheden en is 
voor alle altertiatieven gelijk. De concentraties van verontreinigende stoffen in deze laag moe
ten kleiner zijn dan de hodemgebruikswaarden of - en dat zal in de meeste gevallen de beper
king zijn - hel niveau van de berveronireiniging. Ook bij bet voldoen aan deze bodemgebrniks-
waarden of niveau van herverontreiniging is de blootstelling groter bij kleinere liergingen, omdat 
het totale oppervlak waarover contact lussen ecosysteem en verontreinigde niterwa.irdengroiid 
mogelijk is veel groter is. 



Verspreiiiing viin vcnmtreinigUigen: grondwater 

UiiManjispuni is dal voor alk- alternaiieven dezelfdf btidt-ni eigen schappen geldon, zowel qua 
saniensii-Ilinj;.ils qiiti uilli>o[;l>,ijir!iL-id. Weliswaar zijn de ornstandiglieden van de aheriiaiieven 
verseliillend (/nals liijvoorlieeld onderwaierlierj;irij; versus droye berging), er zijn eeliler Ie wei
nig vergelijkbare studies om voor alle alternalieven een eenduidige uitloogbaarlieid vast stel
len. De verspreiding vainiil een herging is namelijk afhankelijk van zeer veel variabele fatli>ren, 
zoals. klei-, kalk- en organiseli siolgehalie, slollen en gehahes in de uiierwaardengrond, grond-
waierstroming rond de bergingen, onverzadigd danwei verzadigd consolidaiieproees van de 
iiilenvaardengrond, etc. 

Met deze aanname is de verspreiding van veronlreiniging vanuit een berging evenredig met die 
van liei contactoppervlak van de hei-ging met hel grondwaler. Dil eoniaeioppervlak bestaat uit 
de onderzijde en de /.ijkanien vau de bergingen. De coiiiactuppervlakken en daarmee de ver-
Spreiding nemen sterk toe bij hei kleiner worden van de bergingen. 

Verspreiding van verontreinigingen: opperxlaklewaler 
Voor de processen die verspreiding naar oppervlakicwarer veroor7.aken (erosie, adveciie, diffu
sie/dispersie) zijn dezellde aannames gedaan als voor verspreiding naar grondwater. Het con-
iacio]ipervlak is in dil geval de bodem van de pin en de bovenzijde van de herging. Hiermee zijn 
processen, zoals het vrijkomen (door het in suspensie gaan) van verontreinigde uiterwaarden-
grond hij storien in hergingen, niei expliciei meegenomen. In het algemeen blijken deze hoe
veelheden hej>erkl Ie zijn. Daarnaasi zijn ook de hoeveelheden verumreinigde uiterwaarden-
grond die via het storten in het oppervlaktewater terechtkomen min of meer evenredig met het 
oppervlak van de t)ergingen. Bij kleinere ondie|ie bergingen wordt in hel algemeen mei kleiner 
malerieel gewerkt. Bij hel slorien in kleinere volume-eenbeden koini er meer verontreinigde 
uilcrwaardengrond in het oppervlakcewaler lerechi. 

Ihiurziiiimlieid: energie 

T* I Met verschil in energie is vooral gelegen in hel verschil in transporiaIsland per schip. De aherna-
lieven zijn beschouwd voor een rivieriraject van 50 km. Hierin zijn 1, 6, 10 ol ï()(l bergingen 
voorzien. Mei de iransponaislanden en uitgaande van 5 miljoen m ' veronireintgde uilerwaar-
dengrond is hel totale energieverbruik berekend. Hel energiegebruik is hel groolsl bij liel nul-
aliernaiief en neeini af mei hel kleiner worden van de bergingen. Hei energieverbruik van 
khiiie hergingen is echier nog maar nauwelijks minder dan van de middelgroie bergingen. 

Kosten 
De kostenverschillen worden vooral gevormd door de iransportafsianden. maar hij de middel
grote en kleinere bergingen levert dit geen signihcani verschil meer op, omdat daarbij hel grond-
ver^ei op zich leli en de aisiand iets minder van belang wordt. 

Coinphwiieil uitvoering 
[ir zijn weinig verschillen in de com|)lexiteit van de uitvoering, aangezien hel grondverzet ver
gelijkbaar is. De toialf cinnplexiieit van de uitvoering in lermen van coördinalie inspanning en 
loe/ichl is bij vee! kleinere bergingen groier dan hij enkele groie bergingen. Volledigheidshalve 
wordl opgemerkl. dat hel verkrijgen van draagvlak voor hel realiseren van (zeer) grole bagger-
speeiesioriplaatsen niet is meegenomen in de beoordeling van de complexiteit van de uilvoe
ring. Hoe moeilijk hel is om draagvlak voor deze baggerspeciesioriplaaisen ie krijgen is sterk 
afhankelijk van de localie en de locale omstandigheden, waardoor hei geven van een algemene 
beoordeling op dii punt niet mogelijk is. De ervaring uit het recente verleden mei de planvor
ming van grote baggerspeciesioriplaaisen geefl aan. dal hei vaak bijzonder moeilijk is om een 
goed draagvlak voor deze maatregelen lebereiken. Dil werki dus in hei nadeel van het ludalter-
natief en in zekere mate van de groie berging. 

Doelmatiglteid regelgeving: liandiuuißjaarheid 

De handhaafbaarheid van de vergunning vooreen of enkele grote bergingen (nulaliernaiief en 
grote bergingi is wellichi iets complexer maar minder arbeidsintensief dan voor een groier 
aanial kleinere bergingen (nnddelgroie berging). liij zeer veel kleine bergingen is goede hand
having (welk materiaal gaal waar naar toe en hoe wordl hel afgewerkt) tijdens de uitvoering 
erg moeilijk. 



Onflniiiliiilifiil ri'iiii^fviny: bfhi'erslhhirlieid en nazorg 
Ti"n aanzien van dv beheersbaarheid en nazorg is er een (jrool verschil lussen de sitiialie mei 
één berging!, waar nionilorintj en ander vormen van naznrj; goed georganiseerd kunnen wor
den en dl' siiuaiie met heel veel kleine bergingen, waar een goede monitoring en nazorg min of 
meer onmogelijk is. Ook bij middelgrote bergingen (t<)i^^l 30 stuks) wordt een goede nazorg al 
moeilijk. 

8 . 3 V e r g e l i j k i n g v a n a l t e r n a t i e v e n : o m v a n g b e r g i n g e n 

De etteeieii van de verschillende (niJnim.ile) afmeijngen van een berging voor verontreinigde 
uiterwaardengrond uil hel rivierhed /iju vooral versihillend up de piinleii: verspreiding van 
veronlreinigingen naar het grondwater, iransporiatstaiid. kosten en mogelijkheden voor na
tuurontwikkeling. Bij hel kleiuer worden van de bergingen neemt de versjireiding van veront
reinigingen vid het grondwater aanzienlijk toe, terwijl kosten en iransportaisland ahieuieii. De 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn in hei algemeen relatiel gezien groter bij kleinere 
bergingen. Dil hangi echier sterk af van de lokale siluaiie. 

Bij procesmatige aspecien zijn de verschillen grooi. Handhaafbaarheid en nazorg van één »f 
enkele grotere hergingen is arbeidsiiiletisief, maar uilvoerbaar. Handhaafliaarheid en nazorg 
zijn bijzonder moeilijk bij grote aanialien kleine hergingen. 

l!ei nulalternaiiel heeh verreweg de minste coniaeunogelijkheden en verspreiding (50% van 
een grote berging), liet energiegebruik is een factor 2 hoger dan dal van een groie berging. De 
kosten zijn 50% hoger en de natuuroniwikkeling is de helti kleiner. Daarbij komi, dat 3 miljoen 
m ' als minimum oinvang, berging binnen projecten in veel gevallen onmogelijk maakt. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden, dal de kleine bergingen (K'̂ OOO in ' ) een relatief 
grote verspreiding vciu veronireinigirigen hebben naar het grond- en o|ipervlaktewater. O îk de 1 75 
handiiavingeii na/org/ i jn moeilijk hij eengroot aanial kleine bergingen. Tegenover de/e nade
lige effecten slaan geen belangrijke positieve milieueffecten. De transportkosten zijn eveneens 
niei veel lager dan die van de middelgrote berging (100.000 m ' ) . 

Bij de voorgenomen activiteit met een middelgroie berging van 100.000 m ' zijn de verschillen 
mei het volgende allernalief - in dii geval de grote berging (500.000 m' ) -minder grooi. liei 
contaciopjiervlak voor het grondwater is bij een groie berging 'H.V'A. kleiner en het l o m a t h ' p -
pervlak met het oppervlaktewater 20% kleiner dan bij een middelgrote berging. Daar slaan een 
toename van energieverbruik (ï(i"A.) en kosten (3<>'7c>) tegenover De handhaafbaarheid en na
zorg zijn wel eenvoudiger bij een kleiner aantal groie bergingen, dan bij een groter aantal mid
delgrote bergingen. 

Hel gaal in de omwerp-beleidsnolitie alleen om het aangeven van een minimum omvang van 
een berging van veronireinigd uilerwaardmaieriaal. De werkelijke gemiddelde omvang van de 
liergingcii zidlen groter zijn dan hei minim»m(eerderomvang ordergrooiie 500.000 mï.of meer). 
Hiermee zullen in de praktijk de verschillen in etfeclen tussen een minimum afmeting van 
500.000 m i en 100.000 m3 kleiner zijn dan in de/.e MER uitgewerkt getalsmalige voorlteeld, 
waarin alle liergingen deze minimum afmetingen hebben. 



9 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

9.1 Leemten in Kennis 

Ziials rt-fds iiitfi-Ti^jfWi in himlilstiik 4. hij de iiiirndiictic van hei l iaieve herinrichiint;s|>rojeti, 
is hel nifi niii^elijk om direci de milieueffecieii van heleld te beschrijven. Het invoeren van 
nieuw heleid leidl lul .niKlerc iil nieuwe niaaireneleri. In dit toeval Kil ruimere en nieuwe ver-
werlvintiSDjiiies vuur licl verwerlieii van diffuus verinilreiiiit'de uilerwaariiengrond. die liejiaal-
de milieueffeelen hebben. De leemien in kennis hehlieii dan ook niei /(izeer betrekking op hel 
beleid en de uil werking daarvan, maar meer op de effeeien van de concrete maatregelen die als 
gevolg van hei nieuwe beleid genomen zullen worden. 

De belangrijkste ieemlen in kennis zijn als volgt. 

Het type nuuureijelcn en de omvatit) van herinriihtiiiqsitrojecleii lan^s de Rijutakkeii 

Hel projeci Riiimie voor de Rijntakken is nog in een beginfase van de planvorming. Hr is daar
om nog geen helder beeld over welke type maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden 
en hoe die maatregelen eruit gaan zien. Hei is hierdoor niel goed mogelijk om de represenlati-
viteii. van hel ficiieve herinriehiingsprojea. zoals dat in deze iVlER is opgenomen, Ie onderbou
wen. 

Technische inofteliikhciien en koMeii vmi tjrootMluih'fie hewerkiiig/niniifitin van diffuus 
venmtreiniijiie uiicniaaräentjriitiil in de praktijk 
Groorschalige bewerking/reiniging van diffuus verontreinigde uiierwaardengrond heefi nog niel 
plaats gevonden. De informatie over technische mogelijkheden, loepashaarheid van resipro-
ducien en kosien van deze bewerking zijn daarom in deze MER afgeleid uit algemene informa
tie en ervaringen mei andere type projecten (bijvoorbeeld de verwerking van 'nat ie ' baggerspe
cie). Hel geliniik van deze waarden voor grootschalige verwerking van diffuus vemnlreinigde | 77 
uiierwaardengrond beiekeni een beperking van de nauwkeurigheid. De waarden die voor de 
effect voorspelling gebruikt worden, zouden gebaseerd moeien worden op basis van rcsullalen 
van een voldoende represenlaiieve praktijkproef. 

Vitloffint} van veronireiniijende slofien uit diffuus veroiUrcinicide uitcrwaarden^rond 

i Ine wel er wel enkele gegevens beschikbaar zijn over de uil Inging van verontreinigende sloffen 
uil diffuus veromieinigde uiierwaardengrond, bestaat er nog geen integraal beeld van de uiilo-
ging van verontreinigende sloffen »il diffuus verontreinigde uiierwaardengrond langs de Rijn
takken. In de indicatieve berekeningen van uiiloging in deze MER is uitgegaan van een lineaire 
relatie tussen tie conceniraiie van verontreinigende stollen in de hodem en die in hei poriënwa-
ler (zogenaamde Knd waarde). De uitloging is echler afhankelijk van vele facUircn, waardoor 
een eenduidige lineaire relatie een te gnivc schematisatie is van de werkelijkheid. Sommige 
resultaten van uiilungproeven laten ook hij hogere eoncen tra lies geen meetbare uiiloging zien, 
terwijl soms bij lagere concentraties wel enige uitloging wordl genieten. Uil de gevoeligheids
analyse die in dit MER is opgenomen (zie hoofdsiuk 5|, is echter gebleken dal hel banieren van 
f(»rs andere aannamen voor wat helrcft de conceniraiies en uitloging niet leidt lot een wijziging 
in de rangorde van de allernalieven. 

Verschillen in kmten en uitvoerbaarheid tussen 'gescheiden' en 'oncfescheiden' ontgraven 
Bij de vergelijking van alternatieven en afweging van hel ' inüieinendemenl ' conform de alwc-
gingsmeihodiek uil de oniwerp-beleidsnoiitie spelen de verschillen in kosien van ongeseheiden 
ontgraven en gescheiden onlgraven een belangrijke rol. Bij ongescheiden onlgraven wordl al 
het uiterwaardmaieriaal iegelijk ontgraven zonder onderscheid in venmtreinigingsgraad, ter
wijl bij gescheiden onlgraven bij hei onlgraven wel onderscheid gemaaki wordl lussen meer en 
minder verontreinigde panijcn of lagen. Het maken van dil onderscheid leidl lot hogere kosten 
vanwege vooronderzoek/ontwerp, begeleiding van de uilvoering en extra grondver/cl. Aange
zien de praktijkervaring mei grootschalige herinrichlingsprojecien voor rivierverruiming en 
naiuuroniwikkeling beperkt is, is er nog weinig inzicht in hoc groot deze kostenverschillen in 
de praktijk zijn. De verschillen in kosten die in dit MER worden opgenomen, vormen daarom 
slechis een globale indicatie. 



Niveau vatt herveronlrehiigiiiij 
In de meeste hcrinrichiingsprojccien is sprake \au i-cn of andere vorm vnii verlaging van (II-
liin-rwaardeii, waardoor de/t- na realisaiie iliisdanij; licqiiciil nvcrsirunH-n, d.il iK'rvcriinlreini-
t;iiiH op zal treden. Dil belekeni dal hel niveau van iKTveriuiireiniging als liisseiuli)elsiellins 
mag worden gehanteerd op weg naar hei bereiken van de uiieindelijke sancringsddflsielllngen 
en dil dus nok de maximale conceniraiies bepaal! van de iiiepassing 'bmlem blijfl bodem' (in-
elnsief afdeklagen van l)ergingen). Hei is derhalve van belang om dil niveau v.iu herveronirei
niging zorgvuldig vasi ie stellen. In de MER is het niveau van herveronireiniging gebaseerd i>p 
de gemiddelde waarden \an een aania! slibmonsiers die direti na bei hoogwaler van 1993 in de 
uilerwaarden zijn verzameld. De vraag is eehier hoe re]ireseiüalief de/e waarden zijn voor de 
kwaliteit van hel slib, dal wordt afgezet bij lagere en freniLent voorkomende hoogwaters. 

9.2 Evaluat ieprogramma 

Bij het evaliiatieprogramma dient onderscheid gemaakt te worden tussen de evahiaiic va\i hei 
beleid, zoals verwoord in de ontwerp-beleidsnotitie, en de evaluatie van de efletlen, zoals be
schreven in de/e MER. In de ontwerp-beleidsnolitie is opgenomen dal hei beleid een jaar na 
hel van krat hl worden, zal worden geëvalueerd en waar nodig en gewenst zal worden aange
past op basis van de resultaten van deze evaluatie. 

Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf, kunnen de effecieu van de toepassing van de 
oniwerp-beleidsnoiilie alleen geëvalueerd worden via moniiorings- en evahiaiieprogramma's 
van de eonereU- jirojeeien. Dit belrell projecten waarin de omwerp-beleidsnolilie wordt loege-
jiasl en verwerkingsopiies. zoals beschreven in deze MER, worden gerealiseerd. Voor deze con
crete projecten /uilen moniiorings- en evaluatieprogramma's moeien worden opgesteld, waar
mee de informaiie over de maatregelen en de effecten ervan kunnen worden verzameld. 

7^ I Hr hoeft daarmee geen afzonderlijk evaliialieprogramma voor deze MER ie worden opgesteld. 
Een evaluatie van deze MER kan worden uilgevoerd door de gegevens die in liei kader van de 
projeclgebontieu iiioniioring en evaiualie zijn verzameld, ie groeperen en te analyseren. De 
bovengenoemde leemien in kennis dienen hierbij in hel bij/onder aandachl ie krijgen. Hier
voor zal wel een sirueiuur en organisatievorm opgezet moeten worden, aangezien de monilo-
ring en de evaluatieprogramma's per project zijn ingericht en er dus expliciete coördinatie-
inspanning nodig is om de informatie hij elkaar ie halen en te combineren. 

Vermoedelijk is een eerste groepering en analyse van gegevens ten behoeve v<\i\ hei evalueren 
van de eilecien. zoals beschreven in deze MHR, pas mogelijk leiimiiistc 3 jaar na liei van kracht 
worden van de ouiwerp-beleidsnuiiiie. Dit is hei gevolg van de lange tijd die nodig is voor 
voorbereiding en uilvoering van grole herinrichtingsprojecien. 


