
6 Bodem blijft bodem 

6 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e a l t e r n a t i e v e n 

De voorni ' i i i ' i fK 'n .u l iv i tc i t voor de verwerkingsopl ic 'bodem bl i j f t bodem', i^ Iwceledig: 

• Het toestaan op zich van het gebruik van verontreinigde weerdgront i (klasse 1-4) volgens 

het pr i iu i iK ' 'Rndeni bÜjfl bodem' ; 

• Hei stellen van voorwaarden waaronder verontreinigde weerdgrond (klasse 1-4) gebruikt 

mag worden volgens hei pr incipe 'Bodem bl i j f l bodem' . 

Hel oj) / k b loesiano van bel gcbrnik van veronirei i i igde weerdgrond volgens hel pr incipe 'Bo

dem bl i jh bodem' kon i l reeds aan de orde In de boofdkenze. Het g.iaL hi de/e paragraaf bij de 

al lernai ieven o m de voorwaarden waaronder verontreinigde weerdgrond mag worden toege

past volgens liet principe 'bodem bli j f t bodem' . Bij de/e voorwaarden is v(H)ral de lokale si l i ia-

lie. UT plaaise van de uit te voeren maatregelen, van belang. 

Waar gaat het concreet om? 

Bij de uiivoeiirig van riviervertuiming in het winterbed (bitvootbeeld hoogwatetgeulen en weerdverlaging) wordt 
altijd eerst op grote schaal ontgraven, maarbij de elfldencv van het ontgraven en eventueel de mogelijkheden om 
delfstoffen te winnen voorop slaan. Met deze wijze van ontgraven wordt nooit direct het gewenste profiel bereikt. 
Daarom worden, nadat de vereiste hoeveelheden ïijn ontgraven, de taluds en dwarsprofielen op de gevrenste 
wijze afgewerkt, bijvoorbeeld om zo goed mogelijke condities voor natuurontwikkeling te scheppen. Uiteraard ligt 
het voor de hand om voor de afwerking van de taluds hel nog aanwezige bodemmateriaal te gebruiken, waaron
der de difhius verontreinigde weerdgrond. Op deze manier blijft de weerdgrond die in de oorspronkelijke situatie 
als bodem aanwezig is. ook na realisatie als 'nieuwe' bodem achter. Vandaar de naam van deze toepassing; 
'bodem blijft bodem' (figuur 6), 

Er zijn ook specifieke situaties waarbij een nieuwe bodcmlaag van weerdgrond moet worden aangebracht. Dit Is 

bijvoorbeeld het geval bij hoogwatergeulen die verdroging veroorzaken, doordat deze de grondwaterstanden in | 53 

de omgeving verlagen. Door een onderafdkhting van weerdgrond aan te brengen In deze hoogwatergeulen, kan 

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

voorkomen worden door een onderafdichling van stevige weerdgrond aan te brengen. 

Figuur 6 Schetsmatige voorslelling van 'bodem blijft bodem' 
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Van de voorwaarden die gesteld worden aan het gebruiken van verontreinigde weerdgrond 

volgens 'bodem hl i j f l bodem', w{)rden alleen de V(»orwaarden ten aanzien van de mi l ieuhygië

nische kwal iU' i l van de Ie gebrniken weerdgrond in veiscl i i l lende al ternal ieven i i i lgewerk l . De 

overige voorwiUirden, zoals 'overeenkomstige lysii 'ke samenstell ing' en 'geen veronl te i i i ig i i ig 

door lokale pun tb ron ' , /.ijn voor alle alternatieven van loepassing. 

Bi j A B M gaal het n ie l alleen om verwerkingsopl ies voor vr i jkomende weerdgrond, maar ook 
o m he l verbeteren van de bodemkwal i ie i l als mi l ieudoelslel l ing (saneringsdoelslell ing). Dc/e 
saneringsdoelslell ing wo rd i beschreven in de oniwerp-beleidsnot i t ie (boofdsink i . ï ) . Voor de 
beschri jving van tie al lernal ieven en elfeeleo van 'bodem bl i j f i bodem' is van belang, dal de 
saneringsdoelslell ing uitgaat van BodemGebri i iksWaarden (BGW's) die a lbankel i jk / i j n van de 
hinct ie na realisatie van het project (Ontwerp-beleidsnol i t ie, bijlage 2). Wanneer de bodem die 
na realisatie van bet project ontstaat, regelmatig overstroomt en er n ieuw veromrein igd sedi-



m e m wordt afgezet, dan wordt hei niveau van herverontreiniging als voorlopige saneringsdoel-
slfllinu gfhanieerd. Do BGW's zullen in dat jjeval jins op langere termijn (gerealiseerd kunnen 
w(irik-ii, wanneer de hriiririen van herveronireiiiiHing /ijn weggenomen. 

Voor 'Bodfin hlijll Inuleni' /.ijn de volgende allernalieven opgesield: 
1. Nulallernaliet; 
2. Kwalileil (conteniraiies) van de omvangende bodem als norm; 
3. Immissie-eisen van Bonwsioflenhesluil (Categorie 1) als norm: 
4. Voorgenomen aaiviteil: hervenmtreinigin^sniveau (HVN) als norm; 
5. Meesi müienvrieiulelijk aliernaiief (MMA): Bodeingebrnikswaarde (BGW) (droge natuur) 

als norm. 

Omdai hel hier alleen over ile voorwaarden gaai, wnnli niet hel hclieve voorbeeld project 
meegennnu-ii in de elleeihesi hrijvin^. De eflecihestlniiving wordt gebaseerd op de mogelijkhe
den um weerdgrond mei een bepaalde mate van veronirciniging toe n.- passen. 

Hel voorbeeld is uitgewerkt voor de gemiddelde kwaliteit van de wcerdgronden van her rivier-
bed van de Maas. De kwaiiieiisverschiilen (usscn de homogene deel^jebieden in het znidelijk 
Maasdal lot de Peelrandbreuk (ten noorden van Venlo) verschillen iels van die van de Maas in 
hel niiordelijkste deel van de onbedijkte Maas en de bedijkte Maas. 

De iiever/.(nie, hel wimerhed dat direct grensl aan liei zomerbed van de Maas en Irequenl 
oversiriiiinn, is liel sierksl verontreinigd. De a thlergnmdwaarden liggen voor een aanlal stof
fen (mei name zink en eadminm) boven de inHTveniiewaarde, zodal de weerdgrond in de 
oeverzone als klasse 4 gekarakteriseerd wordt. 

De ti-rraszone wordt gevormd door het deel van het winterbed, dat hoger ligt en veel minder 
vaak overstroomt. Als gevolg hiervan is het duidelijk minder slerk verontreinigd dan de oever-

54 I /oiu-. De lerraszone is (Hiderverdeeld in verschillende hnmogene deelgebieden rtiei een bepaal
de hiidcmkwalileil. Op basis van de achiergrondwaarden besiaai de biulem van de lerraszones 
A en terraszone B (zie bodemkwaliieitskaart) gemiddeld gezien uil klasse 3 weerdgrond. De 
veronirciniging is echier verspreid, zodal oiik schone weerdgrond (klasse O) en soms ook klasse 
4 weerdgrond binnen de/e lerraszones voorkoml. Terras/one C is nog weer schoner dan de 
overige terraszones. Hier geven de achiergrondwaarden aan, dat gemiddeld de bodem uit klasse 
1 materiaal bestaai, Biruien deze terraszone k(nni relatief veel schone weerdgrond (klasse 0) 
vo(tr en is in de beschikbare bodemmonsters nog geen klasse 4 aangetroffen. 

t Ntiliillenialief 
V(ilgens het huidige beleid mag strikt genomen alleen schone weerdgrond op grote schaal wor
den gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijh bodem'. In de praktijk is veel weerdgrond diffuus 
vcronircinigd en is er zelden direct voldoende schone weerdgrond voorhanden voor de afwer
king van alle taludsen hel eventueel aanbrengen van onderafdichlingen van hoogwaiergeulen. 
Om de schone weerdgrond Ie kunnen gebruiken moet deze eerst zorgvuldig gescheiden (mtgra-
ven worden. Dit leidt tol hogere kosten en logistieke complicaties tijdens de oilvoering. Hei 
toepassen van verontreinigde weerdgrond volgens 'Bodem blijft bodem' wordt daarom in de 
huidige situatie alleen up kleine schaal gerealiseerd. Dit nulatlcmalief gaal daarom uit van de 
beslaande bodem, d.w.z. dat er geen weerdgrond bovenop wordt gelegd voor de afwerking of 
onderafdichlingen. Om de verschillen lussen de alternatieven te concentreren o]) de voorwaar
den v o o r d e milieuliygiëniscbe kwaliteit wordt wel aangenomen dal ook bij liet nnlalternalief 
de vegeiatie (inclusief 'grasmat') van hei maaiveld verwijderd is. 

2 Kwiüitcil (a>meinriilii'\) viiii nntvaiigeiiiü- hoilcm uls norm 
In dit alternaiief wordt verontreinigde weerdgrond (klassen 1 l/m 4) net als schoon maieriaal 
gebruikt voor de toepassing 'Bodem blijft bodem'. Bij het gebruik van veronireinigde wcerd-
grimd (klassen I l/m 4) wordl de voorvvaarde gesteld dal de (milieuliygiëniscbe! kwalileil van 
de Ie gebruiken weerdgrond. voor wal belreh de coiuentraiies van verontreinigde stoffen, be
ter ol lenminsie gelijk moet zijn aan die van de ontvangende bodem. 



Concreet iiilfsewerki betfkoni dit alternaiief dal verontreinigde weerdgrond mag worden lier-
j;cliriiiki ills bodem liinncn lu'l/clfde liomogcnc deelj;cl)Lcd. Hier /ijn immers de Loneenirtilies 
van verontreinigende stollen gelijt; aan die van de oorspronlïelijlie bodem. Daarnaast lean weerd
grond uil relatief schonere deelgebieden (met lagere concentraties verontreinigende stoffen) 
worden hergebruikt als bodem in deelgebieden waar de oorspronkelijke bodem meer ver{)nl-
reinigd is. Daarmee wordt dus een verbetering van de bodemkwaüleil gerealiseerd. Weerd
grond uil lerraszone C. dat de meest schone weerdgrimd bevat, mag dus worden hergebruikt in 
alle andere homogene deelgebieden. Weerdgrond uil terras/one B mag niet worden toegepast 
in lerraszone C, wam de toe te passen weerdgrond is meer verontreinigd dan de ontvangende 
bodem, maar we! in lerraszone A en in de oeverzone. 

3 lm missie-eisen Bouwstoffenbesluit (Categorie I) als norm 
Ook in dit alternatief mag verontreinigde weerdgrond (klassen 1 i/rn 4) worden gebruikt voor 
de ioe]iassing 'Bodem blijft bodem'. Als voorwaarde wordi gesield. dal de ie gebruiken weerd
grond moei voldoen aan de imniissie-eisen (Categorie I) uil bel Bouwsi()[fenbesluii. De maxi
maal toelaatbare immissie bij Categorie I van het Bouwstoffenbesluit ligt onder de streefwaar
de, waardoor er j;een significante milieubelnsling door uitloging van veronireinigende sloften 
plaalsvindl. Hij dil allernaliet wordl geen rekening geliouden mei de (milieuliygieiiiscbe) kwa
liteit van de ontvangende bodem. De voorwaarde voor hei toepassen van verontreinigde weerd
grond betreft alleen de immissie-eisen (Categorie I) uit liel Bouwsloffenbesluil en iiiel de gren
zen die liet Bouwslollenbesluil stelt aan de sarnensielling van de Ie gebruiken weerdgrond. 

nil beteken!, dal klasse 4 weerdgrond wel kan worden gebruiki als liodern mits de immissie 
maar aan de Categorie I eisen van bel Bouwslolfenbesluil voldoel. 

In de praktijk van berinricbtingsprojecien beiekeni dil dal alle verontreinigde weerdgrond die 
voldoel aan de immissie-eisen van het Bouwslollenbesluil overal mag worden hergebruikl als 
bodem. Het gevolg is dal weerdgrond uit een relatief sterk vercmtreinigd homogeen deelgebied 
(bijvoorbeeld de oeverzone) in een relatief schoon deelgebied (bijvoorbeeld terraszone C) mag | 55 
worden bergebruiki, mils de grond voldoel aan de immissie-eisen (Calegorie 1) van bet Bouw
stoffenbesluit. Ook wanneer de conceniraiies en de uitloging van de toe ie passen weerdgrond 
vee! groter zijn dan die van terraszone C. Veel weerdgrond voldoel aan de immissie-eisen van 
Categorie 1 van bet Bouwstoffenbesluit en dus geeft dil allernaiief relatief veel vrijheid van 
handelen voor bel verplaatsen van grond binnen een herinrichtingsprojeci. 

De bedoeling is om per homogeen deelgebied algemeen bruikbare gemiddelde im missie waar
den vasl Ie stellen op basis van voldoende metingen (waaronder uiiloogprocven). Voorlopig 
zijn hiervoor echter nog (mvoldoende meelwaarden beschikbaar en /al in hel kader van een 
concreet project extra onderzoek nodig zijn om de uitloging van de homogene deelgebieden 
liinnen bet projecigebied vasl Ie slelleii. De uilvoering van dergelijk onderzoek is bij de effect
beschrijving als uilgangsiinnl gehanteerd. 

4 Voorgenomen activiteit: herveroiUrciniciincisniveau als norm 
In de voorgenomen aciivileil wordl de norm voor liel loepassen van 'bodem blijft bodem' ge
koppeld aan de saneringsdoelsielling. Wanneer de bodem die na realisaile van hel project oni-
staai, regelmniig overstroomt en er nieuw veronireinigd sediment wordl afgezet, dan mag hei 
niveau van berveronireinigiiig als lussendoelsielling worden gehanteerd op weg naar de uit
eindelijke saneringsdoelstelling (BGW). In de voorgenomen activiteit wordl daarom het her-
veiontreinigingsniveau gehanieerd als norm voor hel loepassen van 'bodem blijll bodem'. Voor 
de IVlaas ligl hei berveronireinigingsniveau rond de Inierveniiewaarde (afhankelijk van de lo
catie langs de Maas verschili dit enigszins) en dus impliceert deze norm, dal klassen O l/m 3 
kunnen worden toegepast als 'bodem blijft bodem'. 

Op plaatsen waar na realisaile van lie! herinrichiingsprojeci 'natte naumr ' (permanent onder 
water) wordl gerealiseerd, /ijn de bodemgebruikswaarden voor nalle natuur van ioe]iassing. 
Aangezien deze bodemgebrihkswaarden voor natie natuur ongeveer op het herveroiUreini-
gingsniveau liggen, wordt de toepassing van 'bodem blijft bodem' voor de funaie 'naite natuur ' 
in dit alternatief meegenomen. 



Dit alternatief betckeiii dat weerdgrond uit de miniicr verontreinigde deelgebieden, zoals Ter-
raszone C van de lK>df[nkwaliieiiskaanen, veelal ongvidieiden kan worden onigraven voor de 
toepassing 'bodem hlijfi bodem', omdat er vrijwel geen klasje 4 in voorkomt. In de meeste 
andere deelgebieden zal de weerdgrond gescheiden moeten worden oingraven ui( de schonere 
delen om aan het herverontreinigingsniveau te kunnen voldoen. 

5 Meesl Milieuvriendelijk Alternatief: bodemgehniikswaarden (droge natuur) als norm 
In hel meest milieuvriendelijke aliernaiief wordt de bodemgebrnikswaarden aangehouden als 
norm voor het ttiepassen van 'bodem hlijh bodem'. Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief sluit 
daarmee aan bij de saneringsdoelstelling, die erop gericht is om uiteindelijk alle bodem in het 
rivierbed te laten voldoen aan de bodem gebruikswaard en voor de functie die de bodem heeft. 

De keuze voor de bodemgebrnikswaarden als norm heeft met name belangrijke gevolgen voor 
het toepassen van 'bodem blijft hodem' voor de functie droge natuur. De hodemgehruikswaar-
den voor droge natuur liggen namelijk rond de streefwaarde. Alleen schone weerdgrond (klas
se 0) en in sommige gevallen licht verontreinigde weerdgrond (klasse 1) kan hier dus worden 
toegepast als 'bodem blijft bodem'. 

In de praktijk zal dit, bijna ahijd, betekenen dat de weerdgrond, die wordt toegepast voor 'bo
dem blijft bodem' met de functie droge natuur, gescheiden ontgraven moet worden uit relatief 
schone terras/.ones. 

6.2 Ef fectbeschr i jv ing 'bodem b l i j f t bodem' 

Bij de ellectbeschrijving is uitgegaan van het beoordelingskader, zoals in hoofdsULk 3 is beschre
ven. Omdat in dit hooldsiuk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschillende voor
waarden voor het toepassen van verontreinigde weerdgrond volgens 'bodem blijft bodem', zijn 

56 I niet alle aspecten en deelaspecten relevant voor het beschrijven van de effecten. 

De aspenen rivierverruiming en natuurontwikkeling worden niet meegenomen in de effectbe
schrijving, omdat het hier gaat om de voorwaarden voor het toepassen. Deze zijn niei direct van 
invloed op liei realiseren van de projectdoelen. Een kanttekening is dat hij hel loepassen van 
stringente voorwaarden de kosten toenemen, hetgeen het realiseren van de projeetdoelstellin-
gen kan bemoeilijken. Hierbij wordt aangenomen dat de toepassing op zich wel gerealiseerd 
kan worden. De effecten van hel al dan niet toepassen van 'bodem blijli bodem' zijn behandeld 
bij de hoofdkeuze (hoofdstuk 5). 

De verschillen in duurzaamheid en energiegebruik zijn zeer beperkt, maar zullen volledigheids
halve kwalitatief in de effectbeschrijving worden meegenomen. 

In de tabel 23 wordt een overzicht gegeven van de effecten voor de alternatieven van 'Bodem 
blijh bodem'. In bijlage 5 wordt een kwantificering van de aspecten blootstelling en versprei
ding gegeven voor 'bodem blijh bodem'. 



Tabel 23 Overzicht eFFeclen alternatieven 'bodem blijft bodem' 

Aspect 

Nr. Altetnaüer 

Deelaspect Nul-

alternatief 

t 

'Bodem blijft bodem* Aspect 

Nr. Altetnaüer 

Deelaspect Nul-

alternatief 

t 

Concentratie 

bodem norm 

3 

Immissie 

Bouwstoffen 

besluit norm 

3 

Voorgenomen 

acüvitelt 

Herverontreiniging 

Noim 

4 

MMA 

BGW 

norm 

S lnhoudeli)ke aspecten 

Blootstelling en 

contactmogelijkheden 

Bloot Stellings- en 

contactmogelijkheder 

t.o.v. beginsituatie 

0 + 0 / - */o +• 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Grondwater 0 0/- 0 / * 0 / * + Verspreiding van 

verontreinigingen Oppervlakte mat er 0 * 0 / - + 4++ 

Duurzaamheid Product- en 

maleriaalhergebruik 

0 + + 0/* Duurzaamheid 

Energieverbruik n.v.t. 0 0 / * 0 / - -
Kosten 

Kasten Investering grondverzet n.v.t. 0 - - - -
Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden 

Beheersbaarheid, nazorg 

n.v.l. 0 0 - a Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden 

Beheersbaarheid, nazorg 0 0 0 0/+ • 

-f-l-+ zeer groot positief effect in vergelijking tot het nulalternatief 
groot positief effect ir vergelijking tol het nulalternalief 
positief effect in vergelijking tol hel nulalternatief 
geen verschil in vergelijking tot het nulalternatief 
negatief effect in vergelijking tol het nulalternatief 
groot negatief effect in vergelijking tot het nulalternalief 
zeer groot negatief effect in vergelijking lot het nulalternatief 
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Bholstelliiig en cotitacimofielijkheden 
Als referentiesiiiiatit' voor de blootstelling en contactiriogflijkfieden (het nulalternalief) wordt 
de lieslaaiule veronlrcini[;in);ssitiia1ie van de bodem ^cbriiiki. Het nulaliernaiicf wil dus niet 
/egjien d.11 er in de liiiidijje situatie geen hlooisielling [ilaaisvindt. 

Bij .ilternatie[2 (kwaliieil van de ontvangende bodem als norm) moet de kwalileil lülgcdrukl 
in contentraiies van verontreinigende sloffen van de hcrjiehruikie weerdgrond, heter ol ten
minste gelijk zijn aan die van de huidige bodein. Per saldo zal dit resulteren in een geringe 
verniiiidering van de blootstelling en coniaciinogelijkhcden, omdat de concentraties gemiddeld 
ge/ieii iets lager 7iülen zijn. 

Wanneer alleen de immissie-eisen (Categorie 1| van het Bouwstoffenbesluit als voorwaarde 
wordt gebruikt (alternatief 3|, dan hoefi dil niet hel gc'val ie zijn. De meeste weerdgrond vol
doet aan de immissie-eisen van hei Bouwstoffenbesluil (Categorie 1). Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid dat weerdgrond met relatief hoge concentraties verontreinigende stoften, die wel 
aan de immissie-eisen van hel 13onwsioffenbesluit voldoet, wordi hergebriiiki op ccn plaats 
waar de conceiilraties verontreinigende sloffen in de oorspr{)nkeiiike bodem lager zijn. Bij een 
dergelijke toepassing ontstaat dus een loenanie van de blootstelling en contactmogelijkheden. 

Bij de voorgeni)men activiteii voldoet de bodem na realisatie tenminste aan het herverontreini-
gingsniveau of aan de hodemgebruikswaarden naile natnur. hi sterk verontreinigde zones, zo
als de oeverzone zal dil leiden tol een vermindering van de blooisielliiig en coniacimogelijklie-
den ten opziclne van de nulsituaiie. In relaiief schone deelgebieden kan er echter ook een 
toename van de blootstcIÜng en coniaciinogelijkhcden imtslaan. De gevolgen van een dergelijk 
toename zijn echter bejierkl, aangezien door herveronlreiniging de blootstelling en conlaclmo-
gelijkhedcn na enige lijd bepaald zullen worden door de kwalileil van liet nicnw gesedimen-
leerde slib en deze kwaliteit ligl op hel herveronlreinigingsniveau. 



In hel met'si milieuvriendelijk alternatief voldoet de bodemkwaÜieit na realisatie aan de bo
demgebruikswaarden. Aangezien de bodenigehruikswaarden voor droge naiiiur vergelijkbaar 
zijn met de streefwaard en. leidt dii tot een aanzienlijke vermindering van de blootstelling en 
contattmogelijkheden ten opziehtc van liei nulalternalief (bestaande bodem). Helaas is deze 
vermindering van de blootstelling en contactmogelijkheden deels lijdelijk van aard, omdat de 
scbone en lielit verontreinigde weerdgrond die voor de toepassing bodem blijft bodem (mei 
limclie droge natuur) is gebruikt, weer wordt bedekt met nieuw gesedimenteerd slib, dat be
duidend meer verontreinigd is. 

Verspreidinff van verontreinigingen: grondwater 
De effectbeschrijving voor verspreiding van verontreiniginj^cn naar het grondwater is geba
seerd op de mate van verontreiniging en vo{)ral op de uitloogbaarheid van verontreinigingen 
uit de toegepaste weerdgrond. in akernatiet 2 worden geen beperkingen opgelegd aan hel iiil-
looggedrag van de toegepaste weerdgrond. Wanneer weerdgrond die relatief sterk uitloogt, wordt 
loegepast in een homogeen deelgebied met weinig uitlogende bodem, zal dit lot een gr{)lere 
verspreiding vaw verontreinigingen naar het grondwater leiden. 

In het algemeen zal alternatief 5 (immissie-eisen Bouwstoffenbeshiii) tot een vermindering van 
de verspreiding van verontreiniging naar het grondwater leiden, omdat sterk uitlogend materi
aal niet mag worden toegepast. Dil hoeft echter niei altijd hel geval ie zijn. Wanneer de oni-
vangende bodem veel minder uitloogt dan de immissie-eisen van hel Bouwstoffenbesluit, kan 
de versjireiding zelfs toenemen. Dit verschil is echter milieiLhygienisch gezien niet relevant, 
omdat hij alternatief 3 slechts weerdgrond Categorie 1 van het Bouwstoflenbesluii mag worden 
tnegepasi. Aangezien de immissie hiervan onder de streefwaarde ligt, zal geen signiheanie mi-
iieubelasting d'H)r uitloging van verontreinigende stoffen optreden. 

De voorgenomen acliviieii sieh alleen eisen aan de eoneentraiie van weerdgrond die wordi 
toegepast als 'bodem blijft bodem' en aangezien er in weerdgrond geen volledig eenduidige 

58 I relatie is tussen concentratie van verontreinigende stoffen en de uitloging, kininen ook geen 
eenduidige conclusies getrokken worden over de etfeeten van dit alrernaiiel op de uitspoeling 
naar het grondwater. Belangrijk is dat de herverontreinigingsnorm het gebruik van sterk ver-
onireinigde weerdgrond (ruim boven inierveniiewaarde) v(K>r de toepassing van 'bodem blijft 
bodem' uitsluit. In het algemeen zal deze sterk verontreinigde grond een belangrijke bijdrage 
leveren aan de totale vracht aan verspreiding van verontreinigingen naar het grondwater. Per 
saldo za! de verspreiding van verontreinigingen dus in de meeste gevallen met een gemiddelde 
verontreinigingssituaiie afnemen of tenminste gelijk blijven. 

De minste verspreiding vindt plaats bij het meest milieuvriendelijk alternatief. Vanwege de 
sirikte norm van bodemgebruikswaardeu voor droge natuur wordt hier alleen maar schone of 
(heel) lichi verontreinigde grond toegepast als 'bodem blijft bodem'. Omdat de uitloging van 
verontreinigingen uit diffuus verontreinigde weerdgrond in het algemeen al bijzonder gering is, 
zal bij het toepassen van schone of (heel) licht veronireinigde grond geen uitloging van beteke
nis plaatsvinden. Ook hier geldt echter dat deze verbetering tijdelijk van aard is. omdat de 
schone en licht verontreinigde weerdgrond, die voor de toepassing 'bodem blijft bodem' (met 
functie droge natuur) is gebruikt, weer wordt bedekt met nieuw gesedimenieerd slib, dat be
duidend meer verontreinigd is en dus meer ,̂ al uitlogen. 

Verspreiding van verontreinigingen: oppervlaktewater 

Vooral wanneer de weerdgrond net is neergelegd en nog niet is begroeid, is de weerdgrond 
gevoelig voor erosie tijdens hoogwater De mate van verspreiding van verontreinigingen naar 
het oppervlaktewater is afhankelijk van de kwaliteit (concentraties) van de bovenste laag van 
het toegepaste weerdmateriaal. De mogelijkheden van verspreiding van verontreinigingen naar 
het oppervlaktewater zijn dus analoog aan de blootstelling en contactmogelijkheden. Bij de 
voorgenotuen activiteit is, door hel hanteren van de norm van het herverontreinigingsniveau. 
gegarandeerd dat hel materiaal, dat bij erosie vrijkomt, in ieder geval niet meer verontreinigd is 
dan het slib in de rivier zelf. Daarom is hier de beoordeling + gegeven. 



Hel af/i'ik'ri vein nifuw veronlrcinigd slib (hervcronlreiniging) speell bij verspreiding naar het 
iHijHTvlakicw.iHT cfii iiiindtT belangrljki' rol. Enisie treedt namelijk vooml n|i bij een lumgwa-
ler kori ii<i realisalie en dan is herveronirL-inijiing door sedicnentaiie nog niei rek-v.ini. i:r iieefi 
immers, zo kort na de realisatie, nog niet zoveel sedimenratie plaatsgevonden en hovendien 
vindt de si-dïmenlatie vooral op plaatsen met lagere stroomsnelheden plaats, waar hij li{)ge 
a!v()eriii veeial weinig erosie optretdi. Vandaar ook dal hel aspea verspreiding naar hei oppcr-
vlakiewater voor hei MMA met +++ wordi beoordeeld. 

Duurzaamheiti: product- en materiaalher^ehruik 
Prodiiahergebriiik beirefi de hoeveelheid weerdgrond die vóór het uiiviJtrren van de ingrepen 
de/elfde hnni ie Iteeli als in de beoogde eindsituatie. Bij alle andere aliernalieven is sprake xsw 
meer prod Uil liergi'bru ik dan bij bet nulalternaticf, waar weinig of geen hergebruik plaatsvindt. 
De eis om alleen schoon maieriaal ie hergebruiken, teidi vooral bij kleinere projetien lot een 
slerke vermindering van het hergebruik, omdat er binnen het project onvctldoende schone 
weerdgrond bescliikbaar is. 

Duttrzitiimhciii: enerifieverhruik 

Het Inlale erieryjieverbruik is reeds beschreven bij de Hoofdkeu«', Voor de onderlinge vergelij-
kitig van hel energieverbruik is het nulallernatief geen goede referentie, omdat er nauwelijks 
grondver/el plaair^vindi en dus wordt hiervoor alternatief 2 (kwaliteit ontvangende bodeni als 
norm) als relerenlic geko/en. Hel energiegebruik ?al iels groter zijn naar niaie er - als jjevolg 
van de v(H)rwaarden - meer gescheiden ontgraven moet worden. Voorde voorgenomen aclivi-
leil en hel MMA is hel energieverbruik daarom respectievelijk met <)/- en - beoordeeld. 

KosUn 
hï is geen gedeiailleerde informatie Lieschikbaar over de verschillen in kosten tussen de ver
schillende voorwaarden voor het toepassen van weerdgrond als bodem blijli bodem. Deze ver
schillen in kosten zijn ook sterk afhankelijk van de locatie en het lype project, waarbinnen 
'bodem wordt bodem' wordi toegepast. Daarom wordt een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd, | 59 
waarbij wederom allernaiief 2 (kwaliteit omvangende bodem als norm) als referentie wordt 
gebruikt. Dij alteriiaiief 3 (immissie-eisen Bouwstoflenbesluit als norm) /al inde prakiijk net als 
bij allernaiiel 2 weinig gescheiden ontgraven hoeven te worden, omdat de meeste weerdgrond 
aan de immissie-eisen (Categorie I) voldoci. Wel is bij alternatief 3 voorlopig nog relaiief kost
baar uiiloogonder/oek nodif;. in afwachting van het vasistellen van gemiddelde iniinissie per 
homogeen decigebied op de bodemkwalileilskaanen. 

Bij de voorgenomen aciiviteit wordt alleen gelet op de concentratie van veronireinigende slof
fen en dus is voor dii aliemaiiel hel uilloogonderzoek niei nodig. Doordat sterk veromreinigde 
grond niei gebruiki mag worden, zal er bij de voorgenomen activiteit wel meer gescheiden 
inigraven m<)eten worden, waardoor de kosten hoger [ordegrooite gemiddeld € 0,50 tol € 1,00 

per m ' ) zullen /ijri dati hij alternatief 2. 
I 

Bij hei MMA zal, in de meeste gevallen, volledig gescheiden ontgraven moeten wivrden, waar
door de kosten veel hoger uitvallen dan hij aliernaiief 2 (ordegrooite gemiddeld € I.5Ü tol t 2,5Ü 
IHT m ' ) , 

Complexileil uHvoering 
De beoordeling van de complexiteit van de uilvoering loopt in dit geval min ol meer parallel 
mei die wan de kosten, Hoe meer er gescheiden ontgraven moet worden onigraveii, hoe com
plexer de uitvoering wordi. Aliernaiief 2 (kwaliteit ontvangende bodem als norm) en S (im
missie-eisen Bonwsiottenbeskui als norm) zijn wal betreft de complexileil van de uilvoering 
min of meer gelijk, Allernaiief 2 eisl meer aandacht voorde logistiek binnen hel projeit (welke 
grond mag waar worden toegepast), terwijl hij alternatief 3 meer onderzoek nodig is (iiiilo-
ging). Bij de voorgenomen activiteit en het MMA zal er meer gescheiden moeten worden oni-
graven, waardi>or de uitvoering complexer wordi. Bij de voorgenomen aciiviteit is dil sterk 
afhankelijk van de locatie en het projeci (vandaar O'- beoordeling). 



BeliivrshaarUeid en nazorg 
In lu't al^cmt-en geldt dai ik- hehfi'rsbaarhfift t-n de nazor}; moeilijk is wanneer veel verontrei
nigde weerdgrond als bodem wordt hergebruikt «E als bodem aeliierblijft. De verschillen lussen 
de alteriiaiievcn 2. 3 en de voorgenomen activiteit zijn niel signilicant. Het MMA leidt tot een 
aanzienlijke verbetering van de bodemkwaliteit, waarbij nauwelijks of geen nazorg nudig 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 blijft b o d e m ' 

Wainieer de alternatieven imderling vergeleken worden, valt ais eerste op dat de onderlinge 
verschillen lussen de aliemaiieveii klein ?ijn. Voor de aspeclen docimaiigheid, regelgeving en 
duurzaamheid v\\n er geen significaiile verschillen. 

Alterii.iliff 2 leidl lot een vermindering van de blootslelling en conlacimogelijkheden en de 
(mogelijke) verspreiding naar hel oppervlaktewater, maar i[i sommige gevallen kan de ver
spreiding naar grondwater toenemen ten opzichte van hel nulaliernaiief. Bij alternatief 3 is net 
het omgekeerde hel gev.il. Hier vermindert de verspreiding naar lu-l grondwater, maar kan in 
soLumige gevallen de blootslelling en conucimogelijklieden en de vers|ireiding naai hel opper
vlaktewater toenemen. Ook de kosien van alternatief 3 zijn, als gevolg van het uitloognnder-
zock. iets hoger dan van alternatief 2. 

De voorgenomen aciiviteit (herverontreinigingsniveau als norm) combineen min of meer de 
positieve effecten van de alternaiieven 2 en 3. Doordat sterk verontreinigde weergrond niet 
mag worden toegepasi, worden in het algemeen zowel de blooistelling en coniactmogelijkhe-
den ais de verspreiding naar oppervlakte- (per saldo) en grimdwater minder. Dit leidt echter 
wel (in beperkte male) tol hogere kosten en complexere uitvoering. 

Hel MMA leidl, door hel alleen toepassen van schone en licht verontreinigde weerdgrond, tui 
^° I een aaii/ienlijke verminderiog van blootstelling, contactmogelijkhedeii en verspreiding naar 

liel grond- en oppervlaktewater. De kosieii zijn echter (Hik beduidend h(igeren de uitvoering is 
complexer door het gescheiden oiugraven. De verbeteringen van de milieuhygiënische siiuatie 
zijn echter, voor een belangrijk deel, lijdelijk van aard. omdai de schone en licht verontreinigde 
weerdgrimd, die voor de toepassing 'bodem blijft bodem' (met functie droge natuur) is ge
bruik!, weer wordt bedekt met nieuw gesedimenieerd slib. dat beduidend meer veronireinigd is 
(herveronireinigingsniveau). 



Bodem wordt bouwstof 

7.1 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

De voorHcni imiTi üd iv i l i ' i i voor d i ' v t ' rwcrk ingsoj t i i i ' 'bo i lcm (klasse 4) w i i rd l boi iwslof ' is iwee-

Ifcii j i; 

" het loestaan op zich van hei j iebr i i ik van klasse 4 weer i lgrond als bo i iws io l ; 

• het stellen van voorwaarden waaronder klasse 4 weerdgrond JIS bouwstof gebni ik t i i i . ig 

wo lden volgens hei principe 'budeiü wordt bouwstof ' . 

Net als bij 'bodetn bli j f t bodem' k i inn het toeslaan op zich van het gebni ik van veroinreini j ;de 

weerdgrond (klasse 4) als bonwsiof reeds aan de orde in de hooldkeuze. Het ^aal dus bij de 

al ternat ieven om de voonvaarJeii waaronder verontreinigde weerdf jrond man worden gebruikt 

als bouwstof. Bij deze voorwaarden is vooral de lokale si i i iai ie, waar de weerdgrond als bouw

stof wordt gebruikt, van belang. 

Van de voorwaarden die gesteld worden aan het toepassen van verontreinigde weerdgrond als 
bouwstof worden alleen de voorwaarden ten aan/ ien van de ni i l ieuhygiënische kwal i te i t van 
i le 10e te passen weerdgrond in verschil lende ahernat ievei i u i tgewerkt . De overige voorwaar
den, zoals bi jvoorbeeld 'geen verontre in ig ing door lokale pun tb ron ' , ^i jn voor alle al ternat ieven 
van loepassing. 

Figuur j Schetsmatige voorstelling van 'bodem wordt bouwstof 

gebiedseigen 
weerdgrond 

Voor 'bodem (klasse 4) wordt bouws to f ' zul len de volgende alternatieven in het JVIER worden 
beschreven: 

1. Nulalternatief: tevens het Meesl Mi l ieuvr iendel i jke Alternat ief voor verspreiding en bloot
stell ing 

2. Kwal i te i t (concentratie en ui t loging) ontvangende bodem als no rm : 

i . Voorgenomen activiteit: imniissie-eiseii van Bouwstof lenbeski i i (Categorie I) als no rm 

4. Meest Mi l ieuvr iendel i jk Al te i r ia l ie t ( M M A ) ; immissie-eiscn van Bouwstoffenbesluit (Cate

gorie I) als no rm met afdeklaag conform BodeniGebruiksWaarden (BGW| 

Ook hier fielden verder de algemene randvoorwaarden cnnfi)rni de ()ntweri>-heleidsnotitie A B M 

en wordt bij elk van de 4 alternatieven alleen dal deel van het voorbeeld pre )jeci beschouwd 

waar verontreinigde weerdgrond als bonwsiof kan worden toegepast (kade). Hierdoor word i de 

vergel i jk ing van de effecten, die de verschil lende randvoorwaarden tot gevolg ! iebbeii, inzichle-

l i jk gehouden. 
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/ NtihilWrnalief 
Hel niilallcrnaiiof gaal uil van hi-i BiiuwslDffenlicsiiiii. Dit ticu-kt'iii ilai alleen wcfnlHnind van 
klassf O l/m 3 vvtirdl gi'hruiki als Imuwsiul, Voor klasse 4 weerdgrond lijijieii de ei ' inenlraiies 
Imven de inUTvenüewaardc (en daarmee Iviven de samenslellinnswaardeni en dus mas deze 
viilgcns hel BoiiwstoffeiilH'sliiii niel worden gebriiikl als hnuwsiiil. Klasse 4 weerd^irond wnrdi 
daarom jjescheiden onlgraven, af^evoeril en geliorgcn in een baKt!erspeciesl()riplaais. 

Cimcreel lieiekeni dil dal Iniowsioj vonral uil lerraswme C moei worden onlf^raven, omdat hier 
de weerdurimd vrijwel aliijd zal voldoen aan het Bonwsiohenbeslnii. Ook uil de andere lerras-
/ones kan wcerdjjrond worden loegepasi als bonwsinf. De weerdj-rond die aan hel Bouwstof-
fenbeshiii voldoet, zal in de andere tcrras/ones moeten worden gelokaliseerd door middel van 
hodemotider/oek en geselleiden worden onigraven. 

2 KwiüiteU (ivncnilrtilif en uilloifhin) onlvaiuiciidc boih-m ah norm 

In dil aliernaiiel ma^ ook klasse 4 weerdgrond worden gehruiki als houwsiol voor biiiietidijkse 
werken. Ben belangrijke voorwaarde hierbij is dal de samenstelling (met name de coneeniralies 
van de veronlreinigenile siof(en) en hei iiilloognedrag van de weerdgrond die als bouwstof 
wordi gehruiki, gelijk s^tn o{ beier moei zijn dan die van de omvangende bodem. Mei ontvan
gende bodem wordt bedoeld de bodem ler plaaise waar de bouwstof wordi toegepast. 

Concreet iiiigewerki betekent dit aliernaiief, dal verontreinigde weerdgrond mag worden gc-
briiiki als bouwslof binnen hetzelfde homcigene deelgebied. Immers hier zijn de coneeniralies 
en de uitloging gelijk aan die van de ontvangende bodem. Daarnaast kan weerdgrond uil rela
tief schonere doelgebieden (met lagere coneeniralies veronireinigende stollen en minder uitlo
ging) worden gebruiki als bouwstof in deelgebieden waar de oorspronkelijke bodem meer ver
ontreinigd is. In dil geval wordt dus een verbetering van de bodemkwaliieii gerealiseerd. Bij dil 
ahernalief mag dus weerdgrond uil lerraszone B worden tiiegepasi als bouwstof in lerraszone A 
en in de oeverzone, mits ook de uitloging van de toe ie passen weergrond uit lerraszone B 

^^ I minder is dan die van lerraszone A en de oeverzone. 

Weerdgrond uil lerraszone B mag niet worden toegepast in lerraszone C, wam de toe Ie passen 
weertigrond is meer verontreinigd dan de ontvangende bodem. In de praktijk heefl dil belang
rijke consequenlies, wam kaden worden vaak aangelegd op hoger gelegen delen van hel win
terbed (ierras7ones B en C). Hei gebruik van klasse 4 weerdgrond uil bijvoorbeeld terraszone A 
of de oeverzone ais bimvvsiof voor de kaden is bij dit allematief niei loegeslaan. 

3 Voorijcnomcn aclivtlnl: htmiissie-eisen Bouwstoffenbesluit (CaWijorie I) nis norm 
Dit is de voorgenomen activiteit conform de tekst van de ontwerii-beleidsnotilie ABM. Ook bij 
dil alternatief mag klasse 4 weerdgrond worden gebruiki als bouwstof onder de voorwaarde dai 
de te gebruiken weerdgrond voldoet aan de immissie-eisen van het Bouwstoffenbesluit (Cate
gorie l|. Daarnaast is n()g een extra specifieke voorwaarde van toepassing: de aldeklaag moei 
voldoende erosiebesiendig zijn. 

In de prakiijk van herinrichlingsprojecicn beiekent dil dat alle verontreinigde weerdgrond die 
Voldoet aan de immissie-eisen van het Bouwsiolfenbesluii (Categorie I) overal mag worden 
hergebruikl als fiouwsKif. Hierdoor is hei mogelijk dal weerdgrond uil een relatief sterk veront
reinigd homogeen deelgeliied (bijvoorbeeld de oeverzone) in een relatie) schoon deelgebied 
(bijvoorbeeld lerraszone C) als bouwstof mag worden toegepast, tnits de grond voldoet aan de 
immissie-eisen van het Bouwsloffenbesluit (Categorie I). Ook wanneer de coneeniralies en de 
uitloging van de toe te passen weerdgrond veel gnvier zijn dan die van lerraszone C. Veel weerd
grond voldoet aan de immissie-eisen van Categorie I van het Bouwsioflenbesluil en dus geeft 
dil alternatief relatief veel vrijheid van handelen voor het verplaatsen van grond binnen een 
berin rich lingsprojecl. Hel aanleggen van kaden in terraszone C met meer veromreinigde weerd
grond uit lerraszime A is bij dii atiernaiiel toegesiaan, als de toe te passen weerdgrond voldoet 
aan het Bouwsloffenbesluit. 



4 Meeiil milieuvrkndeUjk allernalief: immissie-eiaen Biniwslotfenhesltiil (Calc^oric I) als norm 
met ilcklaat} tvnfomi hKiicmijchriiiksMiiardeii 

Hci MMA isw.ii hi-irffi lid t!L"l)riiik van IxKk'in als boiiwslof gelijk aan de vourncniiiiienanivi-
tfil met uiizimdfring van de deklaag. Bij liet MMA moei deze deklaag voldoen 3;\u de iKuieni-
tiehrniksvv.i.irdi' van de loejiassing van ile Ixuivvstcil. Jlieniiec wordl dus hel saneringsdoel v.iu 
liei rivierbed ook loegcpasi bij de verwerking van Ixidein als bmiwsiüi. 

Bij de meesie loepassinjjen van bonwslol t;aai bei nm de bndeingeliriiikswaarde voor de fnnciie 
droge natLiLir. JJeze bodenigebruikswaarden /ijn rel.iiiel laag (ordegriioite sireefwaardcn). zo-
dal eigenlijk alleen schone en (heel) lichl verontreinigde grond mag worden toegepast in deze 
deklaag. Dii iniplieeert dal de weerd^rond die vmir deze deklaag gebruikt wordl, gescheiden 
moet worden onigraven. 

7.2 Effectbeschrijving bodem wordt bouwstof 

Bij de effectbeschrijving is niigegaan van bei beoordelingskader, zoals in hoofdsiiik ? is beschre
ven, Oindai in dit lioofdsiuk alleen gekeken wordt naar de effecten van de verschillende voor
waarden voor hel toepassen van veronireinigde weerdgrond als liouwstof, zijn niei alle aspec
ten en deelaspecten relevani voor het beschrijven van de effeaen. 

De aspecten rivierverruiming en natuurontwikkeling worden niet meegenomen in de effectbe
schrijving. onidai bel hier gaai om de voorwaarden voor hel toepassen. De/e/iin iiiel direct v,m 
invloed op bet realiseren van de projecidoelen. Een kanttekening is dal bij bet toepassen van 
stringente voorwaarden de kt)sten toenemen, hetgeen het realiseren van de projeadoelslellin-
geu kan bemoeilijken. Hierbij wordt aangenomen dat de toepassing op zich wel gerealiseeril 
kan worden. Deellccten van hei al dan niet toepassen van 'bodem wordl bouwsiof' iijn behan
deld bij de hoofdkeuze (hoofdstuk 5). 

Het aspea hinder bij realisatie geeft op hel niveau van voorwaarden voor toepassing geen on
derscheidende verschillen in effecten !e zien. De hinder bij realisalie wordl vooral bepaald door 
de hoeveelhekl grondverzet en verwerking van delfstoffen, Hoewel er wel enige verschillen zijn 
in de hoeveelheid grondver/et, zijn deze niet groot genoeg (»n lot een verschil in tteoordeling 
van de hinder bij realisatie ie komen. 

(Jok voor energiegebruik zijn geen duidelijke verschillen ie zien lussen de aliernalieven. Even
tuele verschillen in energiegebruik hangen af van de specifieke situatie waar weerdgrond oni
graven wordt en waar het als liouwsuif wordt toegepast. 

hl de ondersiaan((e taliel (24} wordt een overzicht gegeven van de effecten voor de alternatie
ven van 'Bodem wordt bouwstof'. In bijlage 5 wordl een kwantihcering van de aspecten hlooi-
sielling en verspreiding gegeven voor 'bodem wordt Itouwsiof'. 
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Tabel zä Overzicht effecten allematieven 'bodem wordl bouwstoP 
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Aspect 

Nr. Alternatief 

Deelaspect 'Bodem wordt bouwstof Aspect 

Nr. Alternatief 

Nulaltematief 

1 

1 

Kwaliteit 

ontvangende 

bodem als norm 

3 

Voorgenomen 

activiteit: 
Immissle-eisen 

Bouwstoffen-besluit 

als norm 

3 

Meest 

Milieu-vriendelijke 

Alternatief 

* 
Inhoudelijke aspecten 

Blootstelling en 

contactmogelijkheden 
31 ooi Stellings- en o 

contactmogelijkheden 

l.o.v. beginsituatie 

0 ++ 

Verspreiding van 
verontreinigingen 

Grondwater o oh 0 Ol* Verspreiding van 
verontreinigingen Oppervlaktewater o 0 0 0 

Duurjiaamheid Product- en materiaal- o 

hergebruik 
Ol* * ~ 

Kosten 

Kosten Investering grondverzet o 

(M€) 
oh * • " " " 

Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 
Werkzaamheden o 0/+ * -Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving HandhaafbaarKeid o - 0 -
Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Beheersbaarheid, nazorg o — - + 

zeer groot positief effect in vergelijking tot het nulallernatief 

groot positief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

positief effect in vergelijking tot het rulalternatief 

geen verschil in vergelijking tot het nulalternatief 

negatief effect in vergelijking tot het nulaltematief 

groot negatief effect in vei^elijking lot het nulallernatief 

zeer groot negatief effect in vergelijking tot het nulaltematief 

BUnitsli'Uiitg cii amliKHiuiticlijkhciicti 
Bij allL-rnaiici 2. de voorgenomen acliviieit i'n het fvlMA wordt ook klasse 4 materiaal als 
lioLiwslof gebniiki. Vtmr het kleisclieriii geeft dii fjeen verschil in bloiilMellings- en amtac in io-
^clijklieden. onulai hier de afdekkiat" hepaleiui is v o o r d e tomat"tmnnehjkheden en die is voor 
alk' deze alternatieven gelijk. Voor de kaden ^ijn er iets grotere blootstelling en toniactmoge-
lijkhetlen bij de aliemalieven 2 en i lioor hei gebruik van klasse 4 maleriaal mei hogere con-
irnlrat ies veronireinigende stoffen. Bij het MMA wordt een deklaag aanf^ebrathl voliieiis lio-
deiTijjebriiikswaarde. Voor de kaden en hoogwalervluchiplaatsen ^ijii dit de Imdcmgebnüks-
waarden van droge natuur, die veel lager zijn dan de samenstellingswaarden van hel Bouwstof
fenbesluit, De blootsielling en contaamogeÜjkheden verminderen hierdoor aanzienlijk. 

Vcrspreidhiß vmi veroulreiiiigiiigc»: (fwndwater 

Aangezien hel tontacioppervlak van het verontreinigd hodemniaieriaal mei hei grondwater 
voor alle alternatieven gelijk is, worden de verschillen in verspreiding volledig bepaald door de 
uitloging. De verschillen lussen de alternatieven ten aanzien van uitloging zijn gering. Bij het 
nnlalternaliel wordt alleen bodem gebruikt die v()ldoet aan het Bouwsiotfenbesliiil (Caiegorie 
I). De imniissie is hierdoor beneden de streelwaarden, /.odai niet van een milieuhYgiënisch 
gezien significante uitloging gesproken kan worden. Hetzelfde geldt voor de voorgenomen acti
viteit en hel MMA. Bij hel MMA wordl een deklaag van (vrijwel) schone grond toegepast, 
waardoor de uilloging teis kleiner /al zijn dan bij het nulaliernatiet. Bij aliernaiiel 2 kan even
tueel wel iets grotere uilloging plaatsvinden, omdat hier klasse 4 kan worden toegepast die 
meer uitloogt dan de immissiewaarde van hel Bouwstoffenbesluit (Categorie I), wanneer de 
oorspronkelijk bodem relatief sterk verontreinigd is en veel uitloogt. 



Verspreiding van veronlreiiiiiiinifeir oppervlaktewater 
Er is jjeeÈi Vfrschil in verspreid int; ^'^ 'i^'' oppervlaktewau-r. De k.nier» en haoi-waifrvluih!-
plaaisrii iniinilereii uiel ol [taiiweiljks, /odat het geringe verseliil in kwdJiicil nit-l leidl lot signi
ficante verschillen in verspreiding via Jict uppervlakiewatcr. 

Dmirzaamlieiä: prodtwl- en niiiieriaalliergehruik 

MaleriaaIhergebruik belrcd in dit kader de hoeveelheid weerdgrond die als bonwsiof wcirdi 
hergebruikt. Hei niaieriaalbergi-bruik wordt uitgedrukt in n i ' . Bij .iliiTii,iiii-f 2 en de voorgi'iii)-
men atlivileil is sprakt' van meer rnngelijklieden voor iierjielniiik lian bij hel nuialiernaiief, 
waar alleen de weerdgrond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit kan worden gebruikt als 
bouwstot. Alternaliff 3 heeft de meeste mogelijkheden voor hergebruik, omdat veel weerd
grond voldoet aan de imniissie-eisen van het Bouwsiolfenlieshiil (Caiegorie I) eii er verder 
geen beperkingen zijn die voorlkomen uil de kwaliieii van de omvangende bodem op de plaats 
waar hel materiaal wordl loegepasi. Bij hei MMA moet een deklaag van (vrijwel) schone weerd
grond worden toegepast. De/e weerdgrond moet gescheiden onlgraveii worden, waardoor de 
mogelijkheden voor het gebruik van verontreinigde weerdgrond als bouwstol beperkt worden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het algemeen de hoeveelheden weerdgrond die wor
den toegepast als bouwstof, beperkt zijn len opzichte van de totale hoeveelheden weerdgrond 
die vrij komt bij herinrichtingsprojecten. Voor grote herinrichiingsprojecien is er dus geen be
langrijk verschil lussen de alicriiaiieveu voor wat bettelt de mogelijkheden voor hergebruik 
van weerdgrond als bouwslof. 

Kosten 

Er is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de verschillen in kosten tussen de ver
schillende voorwaar<len voor hel toepassen van weerdgrond als bouwstof. Daarom wordt een 
kwaliialicve beoordeling uitgevoerd. Bij aliernatiei 2 hoeft minder gescheiden te worden ont
graven dan bij hei nulaliernaiief. waardoor de kosten iets lager /uilen zijn. De/e verschillen 
zullen variëren van ordegrooite fcO,5 tot €2 .00 per m ' Bij de vo()rgeni)men activiteit kan de I ^5 
mate waarin gescheiden omgraven plaatsvindt, worden beperkt door de keu/e van de plaats 
waar de bouwstof gewonnen wordt. Dit leidt tot lagere kosten (ordegrootle € 0.5 tot € 2,00 per 

Bij het MMA kan weliswaar de kern grotendeels ongescheiden worden ontgraven, maar moet 
daaromheen een afdeklaag van (vrijwel) schone grond worden aangebracht, hetgeen weer een 
kosten verhoging tot gevolg heeft. Per saldo zullen de kosten van bel MMA iels hoger zijn dan 
van hei nulaliernatief. 

Complexiteit uitvoe rinn 
De beoordeling van de compiexileil van de uilvoering loopi in dit geval parallel met die van de 
kosten. Hoe meer onder/oek moet worden uitgevoerd en hoe meer er gescheiden moet worden 
ontgraven, hoe complexer de uitvoering wordt. Hel MMA heeft de meest complexe uitvoering 
en de voorgenomen activiteit de minsl complexe uilvoering. De verschillen zijn echter beperkt 
do()rdai de wij/e van uitvoering op hoofdlijnen gelijk is. De complexiteit van het MMA wordt 
ook veroorzaakt door het werken met twee verschillende bouwslofkwaliieiien binnen hetzelf
de werk. 

Doelmotiijbeid retfelge vii y 
Met betrekking tot hatidhaafl>aarlieid en beheersbaarheid iia/.i)rg zijn er beperkte verschillen 
lussen het luilalternaiiei eiier/ijds en alternaiief 2,de vootgennmeti aciivileil en hel MMA 
anderzijds. Handhaving is moeilijker bij alternatief 2 , omdai hier niet alleen gelei moet worden 
op de kwaÜleil van de weerdgr(nKi die ontgraven wordt, maar ook op de kwaliieil van de plaais 
waar de weerdgiond als bouwsloi wordl toegepast. Ook hel MMA becll een moeilijke handha
ving, omdat twee kwaliteiten grond tegelijk in het werk gebruikt worden. In beide gevallen kan 
echter wel achteraf gecontroleerd worden. Bij de andere alternatieven kan de weerdgrond vrij 
gebruikt worden als bouwstof, nadal is vastgesleld dal de te ontgraven weerdgrond aan de 
gestelde eisen voldoet. Bij hel nulaliernatief voldoet de weerdgrond volledig aan het Bouwstof-



fenbesluil en hierbij zijn voor Caicgorie I grond geen nadere eisen gesteld aan nazorg. Mogelijlc 
diTt v(Hir de aliernalievL-n 2 en de v(Kirj;eiionien acliviicii iiny wel een zekere vorm van nazorg 
vereist zal worden, omdai liier ook klasse 4 weerdgrond als liouwstof wordt ioegcpasi. Bij hei 
MMA wordt een deklaag aangebracht van weerdgrond die voldoet aan de bodemgebruikswaar
den voor droge natuur. Hierdoor is niet meer nazorg nodig dan bij het nulaliernaiief. 

7-3 Vergelijking van alternatieven: 'bodem wordt bouwstof' 

Bij de vergelijking van de alternatieven voor 'bodem wordt bouwstof' komt dezelfde lijn naar 
voren die ook iu de hooldkeuze en bij 'bodem blij h bodem'is aangetroffen, hoewel de onderlin
ge verschillen lussen de aliernaiieveu veel kleiner ïiju. Dit komt doordal iu hei nulallcLuaiiel 
ook klasse 1-3 weerdgrond gebruikt mag worden als houwsiof, miis de weerdgrond ook aan de 
iiumissie-eiseu van hei Houwsioffenbeshiit voldoet. De grote hoeveelheden klasse 1-3 bepalen 
dus in belangrijke male de uilkomslen van de effecivoorspelling. 

Volgens hel huidige beleid (Bouwstoffenbesluit) mag geen klasse 4 bodemmateriaal worden 
gebruikt als bouwstof. Doordal hel verontreiiugd bodemmaleriaal in het Maasdal vrijwel v{)lle-
dig onder Categorie I valt, is in herinrichtingsprojecten in het algemeen voldoende materiaal 
van klasse O l/m 3 beschikbaar om maximaal hergebruik als bouwstof mogelijk te maken. Dit 
beteken! wel dat alleen in de meer veronireinigde homogene deelgebieden de noodzaak bestaat 
de weerdgrond die ais bouwstof wordt gebruikt, gescheiden te ontgraven. 

Het alternatief waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem als norm wordt gesteld (alter
natief 2) voor het toepassen van weerdgrond klasse 4 als bouwslof geeft meer mogelijkheden 
dan het luilaliernatief. maar zal beperkingen met zich meebrengen voor de toepassing van 
weerdgrond m schonere terraszones. Blootstelling en coniactmogelijkheden zullen hierdoor 
minder verschillen van het nulaltenialief dan van de voorgenomen activiteit. Daarin zijn de 

^^ I toepassingsmogelijkheden immers ruimer. 

De voorwaarde immissie-eis Bouwstoffenbesluit (Categorie I) van de voorgenomen aciiviteit 
legt vrijwel geen beperkingen op aan het toepassen van verontreinigd bodemmateriaal als bouw
stof, onidat bijna al de inunissiewaardeu van het wcerdmaieriaal voldoen aan Categorie I van 
het Bouwstoffenbesluit (ook de immissiewaarde van klasse 4 specie). Dit betekent lagere kosten 
dan in het iiulalternatief (huidig beleid), omdat niet of nauwelijks gescheiden ontgraven be-
hoeh te worden. De blootstelling en coniactmogelijkheden zijn iets groter, otudat sterker ver
ontreinigd materiaal wordt toegepast als bouwstof. De verspreiding via het grondwater is groter 
dan hl) het nulalternatief. De verschillen zijn echter beperkt, otndat de uilloogbaarheid van het 
bodemmateriaal veel meer bepaald wordt bodemsamenstelling dan door de concentratie en 
bovendien door de immissie-eis geregeld is, dat de concentraties in hei grondwater na uitloging 
de streefwaarde niet overschrijden. 

Het aanbrengen van een deklaag volgens bodemgebruikswaarden bij het MMA betekent een 
belangrijke vermindering van blootstelling en contact mogelijkheden ten opzichte van het nul-
alieruaiief. Dit impliceert echter dat iwee verschillende kwaliteiten bouwstof in een werk ver
werkt moeten worden, waarbij bovendien de (vrijwel) schone weerdgrond van de afdeklaag 
zorgvuldig gescheiden moet worden ontgraven, Dii leidt tol relatief hoge kosien en een com
plexe uitvoering, waardoor de prakiische mogelijkheden voor het gebruiken van verontreinig
de weerdgrond als bouwstof beperkt worden. 



8 De minimale omvang voor bergen in plassen, 
kleischermen en bergingen 

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 voorgenoniun üctiviteit is hier liet stellen van een min ima le omvang voor het bergen van 

weerdgnin i l in plasst-n, k le isdu ' rmen en ani icre bergingen. In d i i hoofdsiii lc wor t len al deze 

verschl lk-ni l i ' v i i rmcn van berging gemnksh.i ivi ' aangeduid mei bel algt^nu-ne begri j i 'berging'. 

Waar gaal hel concreet om? 

In hel huidige beleid \f, ei een minimale omvang gesteld aan hel storten van vetontreinigde weerdgrond in 

baggerspecieslorlplaatsen: enkele miljoenen kubieke meters. Het aantal mogeliike locaties voor dergelijke groot

schalige baggerspeciesiortplaalsen is echter beperkt en er beslaat veel maatschappelijke weerstand tegen derge

lijke baggerspeciesiortplaatsen voor algemeen gebruik, ABM streeft naar fiet zo veel mogelijk bergen van diffuus 

verontreinigde weerdgrond binnen het riviersysteem en bij voorkeur binnen het project zeit. Dit biedt de mogelijk

heid om met de berging van de verontreinigde weerdgrond tegelijk ook andere functies te vervullen, zoals een 

kleischerm tegen verdroging of een verontdieping van een diepe plas ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Daarnaast weikl het kostenbesparend, want transport vormt een belangrijke kostenpost bij herinrichlingsptojec-

ten voor rivierverruiming (figuur 8). 

Een dergelijke berging binnen hel prajeci 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 mei een 

omvang van enkele miljoenen kubieke meters vormt daarmee een flinke barrière voor het realiseren van bergingen 

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

functies. 

Figuur 8 Schetsmatige voorsieiling van omvang In plas. kleisehemi en berging 6? 

•ildeklaag 

gebii'dseigen 
weiTdgrond 

In de oniwerp-beleidsnotitle ABM wordt de minimale omvang gesteld op 100.000 m'. Deze 
univang is gekii/en om meer mogelijkheden ie scheppen vimr bet hergen van veromreinigdc 
weerdgrond dan in het huidige beleid mogelijk is. Tegelijkertijd wordt hiermee een Ie grote 
versnippering van de berging van verontreinigde weerdgrond voorkomen, waardoor een goede 
na/org mogelijk blijb. Met de/e minimale omvang van 100.ÜOO m^ als voorgenomen aeiivileil 
worden in hel MUE de volgende aliernaiieven bekeken: 

1. Nulalternatief; 1.000.000 m ' 
2. Grote berging: ^00.000 m ' 

3. Middelgrote berging, levens voorgenomen activileii: 100.000 m^ 
4. Kleine berging: 10.000 m ' 

Uilifntiifspi4ith-ti voiir iille allcriiiitieveti 

Voor een evcnwiLhiige afweging van deze vier alternatieven is uitgegaan van een hoeveelheid 

te verwerken verontreinigde weerdgrond van i.000.000 rn'. Ook de kwalheit van de veninlrei-

nigde weerdgrond is in alle alternaiieven gelijk. In de huidige siluatie ligt de 3 miljoen m ' 

verontreinigde weerdgrond verspreid over een rivierirajeii van 50 km. 

Verder is bij hel bescbrijveri van de effecten aangenomen, tial de bergingen geen isolatie heb

ben met uitzondering van een atdeklaag van relaiief schone weerdgrond (niet alleen gebiedsei-
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j-L-n verontreiniging). Onderaf dich liiigen van bergingen vmn het storlen van diHuus veronirei-
nigde weerdgrond worden in het algemeen als nief doelmatig beschouwd (zie o,a. Ttajectnoia/ 
M[:R Zandniaas/Maasroiilc en aanvullend MTR Berging en verwerking bij OTÜ Zandmaas/ 
Maasroute). 

Voorde afwerking van de bergingen is in principe uitgegaan van een afwerking tot een ondiepe 
[lias. IJe plas mei bijlielioreiide oeverstroken (50 m breed voor niLlalieriiaiiel c:i grote berging 
en 25 m breed voor middelgrote berging en kleine berging), krijgen de functie natuur. In prin
cipe kunnen de bergingen iiok lot biiven de grondwaiersiand worden opgevuld en afgewerkt 
len behoeve van terrestrische natuuromwikkeling. Voor de onilerlingc vergelijking van de ei
ferten maakt dit weinig verschil. 

De verontreinigde weerdgrond die in tte bergingen wordt geborgen, wordt in de weerden ont
graven en vervolgens over een koric afstand (circa 200 m) vervoerd in grote vrachtwagens op 
lage drukbandeii naar een (tijdelijk) overslagpiml. Hier wordt de weerdgnmd direct in een 
schip gestort, afgevoerd naar de bergingen en aldaar gestort; bijvoorbeeld doordat liet schip aan 
de onderzijde geopend kan worden (splijtbak). 

( NiiUillertialief (levens meest milieuvriendelijk uliernüliel) 
Dit alternatief betreft een inhiiniale omvang van 3.000,000 m*. in het 'Beleidsstandpunt ver
wijdering baggerspecie' wordt de omvang van een berging van enkele ntiljoenen m ' genoemd. 
Dil is he! luiidige beleid en vormi daarmee bel imlalternaiiet. Om 'enkele miljoenen m* con
creet te maken is voor dit getal gekozen. 

In het illustratieve herinrichtingsprojea is deze berging een bestaande plas van circa 15 ha mei 
een opening naar de Maas, De diepte is gemiddeld 20 meter, In deze berging kan precies 3 mil
joen m ' onder water worden geborgen. Hiermee wordt de plas ondiep waardoor oniwikkeling 
van aquatische natuur kan plaatsvinden. Er vindt geen zandscheiding o! slibindikking plaats. 

2 Grote berifiiiif 
Dil aliernaliel bel relt een minimale omvang van 500.000 m ' . Dit is de grens die voorde m.e.r.-
pliclii van baggers pee ie bergingen gebruikt wordt. Bovendien komt de ()rdegroie overeen met 
de bergingsomvang van grote rivierverruimingsprojecten. In hel illusiraileve herinrichiings-
lirojeti zijn 6 grote bergingen van 0.5 miljoen iii ' nodig om 3 miljoen m ' te kunnen bergen. De 
diepte van deze bergingen is gemiddeld 10 meter, de oppervlakte bedraagt 5 ba per berging. 
Hergingen van deze (mivang hebben n.iasi berging ook een functie voor naiuurcnuwikkeling of 
als geobydrologisehe isolatie (kleisihernien). 

3 MiiiiielfjnHc heriiinq (voorgenomen lUiiviteit) 
Dit aliernaliel betreh een minimale omvang van 100.000 m ' . Dit is het voorkeursalternatief. 
Om in hel illiisiratieve berinrichlingsiirojeei 3 miljoen m ' ie kunnen bergen in bergingen van 
100.000 m \ /ijn 30 bergingen met een gemiddelde die}ile van 8 meier en een oppervlak van 
1,25 ha per berging noodzakelijk. De totale oppervlakte bedraagt dan 37,5 ha. Een middelgrote 
(droge) berging heeft naast berging ook een mogelijke functie voor natuurontwikkeling (aqua-
tisch en terrestrisch). 

4 Kleine hen/in-f 
Dil alternatief betreft een minimale omvang van 10.000 m ' . Bij dit alternatief wordt de mini
male omvang van de op te vullen plassen, kleischcrmen en bergingen wat ordegrote betreh 
gelijk gehouden aan de minimaal ie gebruiken hoeveelheden voor (geïsoleerde) toepassing van 
Categorie II bonwstol volgens hel Bouwstolfenbesluii (10.000 ton). Overigens behoort diffuus 
verontreinigde weerdgrond uil hel rivierbed overwegend lot Categorie 1 bouwstof en dus niet 
tol Categorie II. 

In hel illustratieve berin rich iiiigspn)jecl heeft een kleine berging van 10,000 m* een gemiddelde 
diepte van 5 meter. De 100 benmiigde kleine In-rgingen hebben elk een oppervlak van 0,2 ba. De 
lotale oppervlakte bedraagt dan 60 ha. Vanzelfsprekend zijn er geen 300 plassen beschikbaar. Deze 
exercitie wordl echter uilgevcierd om de effeaen vergelijkbaar te maken. De kleine bergingen liggen 
zo dicht bij het punt van cmtgraven van de weerdgrond, dat vervoer per schip niet ncKÜg is. 



8.2 Ef fectbeschr i jv ing omvang berg ing 

Bij de L'ilctibcsLli rij ving is uitijenaan van liet beoordelingskader dal in liiioldsuik 3 is besclire-
ven. Een aantal aspecten zijn voor de effeclbeschrijving en onderlinge vergelijking van de mini-
m.nle onivniii; vnn lieiginjicn niet van belang. De aspecten hoogwaterliescherming. iirudtici en 
niaieriaalliLTgebiuik îjn voor dit onderwerp niet van toepassing. Ook hel aspect hinder bij 
realisatie is niet meegenomen, omdat hier geen duidelijk onderscheid is lussen de allernatie-
ven. De binder bij onigraving is gelijk en ook de binder door transport enerzijds en afwerking 
anderzijds geeti in loiaal gezien geen echte verschillen te zien. 

[n label 25 wordt een overzicht gegeven van de effecten voor de verschillende alternatieven 
'omvang bergingen' 

Tabel 2S Overwicht effecten alternatieven; omvang bergingen 

Aspect 

Nr. AltematfeF 

Deelaspect De minimale 

Nulalternatief 

1 

omvang voor betgen 

Grole berging 

3 

in plassen, ktelschermer 

Middelgrote betging 

3 

1 en bergingen 

Kleine berging 

t 

ProjectdoelsCellingen 

Natuurontwikkeling Terrestrische en 

aquatlsche natuur (ha) 

23 57 71 194 • 

Inhoudelijke aspecten 

Blootstelling en 

contaclmogeiijkheden 

Ecosysteem 0 

" 
^ 1 

Verspreiding van 

verontreinigingen 

Grondwater 

(ha contactoppervlak) 

21 41 59 Wh Verspreiding van 

verontreinigingen 

Oppervlaktewater 

(ha contactoppervlak) 

15 30 37.5 éo 

Duurzaamheid Energie (Gi) n 43 37 36 
Kosten 

Kosten Investering grondverzet (M€) 3 i H 10 7 

Procesmatige aspecten 

Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving 

Werkzaamheden 0 0 0 -Complexiteit uitvoering 

Doelmatigheid regelgeving Handhaafbaarheid o 

Beheersbaarheid, nazorg o 

0 

- -

+++ zeer groot positief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

++ groot positief effect in vergelijking tot het nulallernatief 

• positief effect in vergelijking tot het nulalternatief 

o geen verschil In vergelljldng tot het nulallernatief 

negatief effect in vergelijking tot het nulallernatief 

groot negatief effect in vergelijking tot hel nulalternatief 

zeer groot negatief effect In vergelijking tol het nulalternatief 

Natuunmtuikkding (terrestrisch I aquatisch) 
De natDiirontwikkeling wordl niigedruki in hel gezamenlijk oppervlak van de berfjingeii niet 
bijbeh{)rende oeverstroken. Per alternatief wordt dit als maal voor de poieniie aangelumden. 
Uiteraard neemt dit oppervlak sterk toe bij kleinere bergingen. 

69 

Blootstelling en contaclntogelijkheäen 
Aan hel oppervlak van de bergingen zijn er geen relevante verschillen in contaamogelijkheden en 
blootstelling voor flora, fauna en humaan. De bergingen worden namelijk afgedekt met een laag 
relaiiel scbotie weerdgrond die bepalend is voor de coniacimogelijkheden en ook voor alle allerna-
tleven gelijk Is. De concentraties van verontreinigende stoffen In deze laag moeten kleiner zijn dan 
de Bodemgebruikswaarden of-en dal zal in de meeste gevallen de beperking zijn - hei niveau van 
de herverontreiniging. Ook bij hel voldoen aan deze bodemgebruikswaarden ol niveau van her-
verontreiniging is de bloolstelÜng groter bij kleinere bergingen, omdat het totale oppervlak waar
over contact lussen ecosysteem en verontreinigde weerdgrond mogelijk veel groter is. 



Voor humane blootstelling en contactmogelijkheden zijn ilc verschillen als minder groot beoor
deeld vanwfjie de tnekonistine functie van ntiumrgebied, waarin wcinij^ kans ti|i contact en 
blootstelling aanwe^^i^ is, zeker niel wanneer de deklaag van de herging onder water ligi. 

VerspreUitifj vun lerotilreiniiiingeii: grondwater 

Uiigangspnnt is dat voor alle altemaiieven dezelfde bodemeigenschappen gelden, zowel qua sa
menstelling als qua uitloogbaarheid. Weliswaar zijn de omstandigheden van de verschillende alter-
nalieven verschillend (zoals bijvoorbeeld onderwaterberging versus droge berging). Er zijn echter te 
weinig vergelijkbare s ludic om voor alle alternatieven een eenduidige uitloogbaarhfid vasi stellen. 
De verspreiding vanuit een berging is namelijk afhankelijk van zeer veel variabele factoren zoals, 
kiei-, kalk- en organisch siofgefialie, sloffen en gehaltes in de weerdgrond, grondwaterstroming 
rond de bergingen, onverzadigd dan wel ver7.adigd consolidatieproces \an de weerdgrond, etc. 

Mei deze aanname is de verspreiding van verontreiniging vanuil een berging evenredig mei die 
van liet contactoppervlak van de berging met hei grondwater. Dit contactoppervlak beslaat uit 
de onderzijde en de zijkanten van de bergingen. De contactoppervlakken en daarmee de ver
spreiding nemen sterk toe bij hel kleiner worden van de bergingen. 
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Verspreidittß van veronlrcinUjingen: oppervlaktewater 
Voor de processen die verspreiding naar oppervlaktewater veroorzaken (erosie, advcctie. diffu
sie/dispersie) zijn dezelfde aannames gedaan als voor verspreiding naar grondwater. Hel con
tactoppervlak is in dit geval de bodem van de plas en de bovenzijde van de berging. Hiermee 
zijn processen als hel vrijkomen (door het in suspensie gaan) van verontreinigde weerdgrond 
bij storten in bergingen niel expliciet meegenomen. In hel algemeen blijken deze hoeveelheden 
beperkt ie zijn. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden verontreinigde weerdgrond die via hel 
storten in hel oppervlaktewater terechtkomen min of meer evenredig met het oppervlak van de 
bergingen. Bij kleinere ondiepe bergingen wordt in het algemeen met kleiner materieel ge
werkt. Bij hel storten in kleinere volunie-eenheden komt er meer verontreinigde weerdgrond 
in bet oppervlaktewater terecht. 

Duurzaamheid: energie 
Hel versciiil in energie is vooral gelegen in het verschil in transportafsland per schip, 13eafterna-
tieven zijn beschouwd voor een rivieriraject van 50 km. Hierin zijn 1. 6, 30 of 300 bergingen 
gepland. Met de iransportafsianden en uitgaande van 3 miljoen m ' verontreinigde weerdgrond 
is het tolale energieverbruik berekend, Het energiegebruik is het grootst bij het mdahernaiief 
en neemt af met het kleiner worden van de bergingen. Het energieverbruik van kleine bergin
gen is echter nog maar nauwelijks minder dan van de middelgrote bergingen. 

Kosten 
De kostenverschillen worden vooral gevormd door de transporlafslanden, maar bij de niiddei-
groie en kleinere bergingen levert dit geen significant verschil meer op. omdat dan hel grond
verzet op zich telt en de afstand iets minder van belang wordt. 



Complexiteit uitvoering 

Er zijn weinig verschillen in de complexiteit van Je uilvuering. aangezien hel grondverzet ver-
gelijkbnar is. De lotak' complexiteit van de iiitvoerinj; in lertnen van coörcüiiatie inspnnninj; en 
loi-ziehi is hij veel kleinere bergingen groter dan hij enkele grote hergingen. Volledigheiiishiilve 
wordt opgemerkt, dal hel verkrijgen van draagvlak voor het realiseren van (zeer) grore bagger-
sjieciestonplaatsen niet is meegenomen in de beoordeling van de complexiteit van de uitvoe
ring. Hoe moeilijk hel is otn draagvlak voor deze baggerspeciestonplaatsen ie krijgen is sierk 
afhankelijk van de locatie en de locale omstandigheden, waardoor het geven van een algemene 
beoordeling op dit punt niet mogelijk is. 

De ervaring uit liet recente verleden met de planvorming van grote baggerspecieslortplaalsen 
geeh aan, dat hel vaak bijzonder moeilijk is om een goed (Iraagvlak voor deze maatregelen te 
bereiken. Dil werkt dus in hel nadeel van hei nnlalternaliel en in zekere male de grote bergingen. 

Docl)iiiili^jhciil regelte villi]: himJhaiißmarheid 

De handhaafbaarheid van de vergunning voor een of enkele groie bergingen (nulaltematief en 
grote berging) is wellicht iels complexer maar minder arbeidsintensief dan voor een groter 
aantal kleinere bergingen (middelgrote bergingen). Bij zeer veel kleine bergingen is goede hand
having (welk materiaal gaat waar naar toe en hoc wordt hei afgewerkt) tijdens de uitvoering 
erg moeilijk. 

ÜOL'liiiiilifihcid regclfievinij: beheersbaarheid en nazorg 

Ten aanzien van de beheersbaarheid en nazorg is er een groot verschil tussen de siinaiie me! 
één berging, waar tnonitoring en ander vormen van nazorg goed georganiseerd kunnen wor
den en de situatie met heel vee! kleine bergingen, waar een goede monitoring en nazorg min of 
meer onmogelijk is. Ook bij middelgrote bergingen (totaal 30 sinks) wordt een goede nazorg al 
moeilijk. 

8-3 Verge l i j k ing van a l te rnat ieven: omvang bergingen 

De effecten van de verschillende (minimale) afmetingen van een berging voor verontreinigde 
weerdgrond uit hel rivierbed zijn vooral verscliillend op de pimlen verspreiding van verontrei
nigingen naar hei grondwater, transportafstand, kosten en mogelijkheden voornatuurontwik
keling. Bij het kleiner worden van de bergingen neeini de verspreiding van verontreinigingen 
via het grondwater aan/.ieniijk toe, terwijl kosten en transporlafstand ahiemen. De mogelijkhe
den voor natuurontwikkeling zijn in het algemeen relatief gezien groter bij kleinere bergingen, 
maar dil hangt sterk af van de lokale situatie. 

Bij procesmaiige aspecten zijn de verschillen groot. Handhaafliaarheid en nazorg van één of 
enkele grotere bergingen is arbeidsintensief, maar uitvoerbaar. Handhaafliaarheid en nazorg 
7ijn bij/onder moeilijk bij grote aantallen kleine bergingen. 

Het nulaliernaiief heeh verreweg de minste coniactmogelijkheden en verspreidinj! (50% van 
een groie berging). Het energiegebruik is factor 2 hoger dan dat van een grote berging, de 
kosten 507u hoger en de natuurontwikkeling is de helh kleiner. Daarbij komt, dat ï miljoen m^ 
als minimum afmeting herging binnen projecien in veel gevallen onmogelijk maakt. 

In iiet nlgemeen kan geconcludeerd worden, dat de kleine bergingen (10.000 m^) een relatief 
groie verspreiding van verontreinigingen hebben naar het grond- en oppervlaktewater, terwijl 
ook de handhaving en nazorg moeilijk zijn bij een groot aantal kleine bergingen. Tegenover 
de?e nadelige effecten staan geen belangrijke positieve milieueffecten. Ook de transportkosten 
zijn niet veel lager dan die van de middelgrote berging (100.000 m^). 

Bij de voorgenomen acliviteil met een middelgrote berging van 100,000 m^ zijn de verschillen 
mei het volgende alternatief - in dit geval de grote berging (500.000 m ' ) - minder groot. Het 
contactoppervlak voor het grondwater is bij een grote berging 30% kleiner en het contactop
pervlak met het opiiervlaklewater 20% kleiner dan bij een middelgrote berging. Daar staal een 
toename van hel energieverbruik (16%) en de kosten (36%) tegenover, liv handhaafbaarheid 
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en nazorg zijn wel eenvoudiger bij een kleiner aantal groie bergingen, dan liij een groter aantal 
middelgrote bergingen. 

Het gaal in de ontwerp-beleidsnotitie alleen om hel aangeven van een nnnimiim omvang van 
et'n berging van verontreinigd weerdmatt-riaal. De werkelijke gemiddelde omvang van de ber
gingen zal groter zijn dan hei minimnm. Dit blijkt ook uit de projecten die nu worden voorbe
reid (|>r(icl|>roject Meers, en bergingen bij bnogwatergenlen Lomm en Well-Aijen), waar de 
omvang ordegrootte 500.000 m ' is of meer. Hiermee zidlen in de praktijk de vcrseliillen in 
effecien tussen een minimum afmeling van 500.000 m' en 100.000 m^ kleiner ?ijn dan in deze 
MtR intgewerki getalsmaiige voorbeeld, waarin alle bergingen deze minimum afmetingen heb
ben. 
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9 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

9 . 1 L e e m t e n i n K e n n i s 

Zoals reeds i i i tecngezel is i n l ioofdsiuk 4 l>ij de in t rod i ic i i c van het fk i ieve herinr ic l i r ingspro-

ject. is het niet mogeli jk o m dirt-ci dv mi l ic i ief tecten van beleid ie heseln i jven. Hei invoeren van 

n ienw beleid leidt tol andere of n ieuwe maatregeien - in d i i j jeval lot ru imere en n ieuwe ver-

werkingsopi ies voor het verwerken van di l fuusveroi i t reiniBde weerdgrond - die bepaalde m i -

l ienefleeien hehben. De leemien in kennis hebben dan ook niei zozeer betrekkint; op liet beleid 

en de u i twerk ing daarvan, maar meer op de effecten van de concrete maatregelen die als gevolg 

van bel n ieuwe beleid genomen zul len gaan worden . 

De belangrijkste leemten in kennis zi jn als voigi : 

Technische mogelijkheden en kosten van grootschalige bewerking/reiniging van diffuus veront

reinigde ii-eergrond in de praktijk 

Grooischalige bewerk ing/ re in ig ing van diffnns verontreinigde weerdürond heeft nog niet plaats 

(ïevonden. De informat ie over technische mogel i jkheden, loepasbaarheid van restprodi icien en 

kosten van deze bewerk ing zijn daarom in d i l MER afgeleid u i l algemene informat ie en ervar in

gen met andere type projecten (bi jvoorbeeld de verwerk ing van 'nat ie ' baggerspecie). l i e i ge

bru ik van dez.e waarden voor grootschalige verwerk ing van diffuus verontreinigde weerdgrond 

beeft gevolgen voorde nauwkeur igheid van de effectvoorspell ing. Deze zijn echter niel zodanig 

dal de u i lkomsten van he l MER (de rangorde van de alternatieven) er door zou kunnen wor

den beïnvloed. 

Een voldoende representatieve prakt i jkproef met weerdgrond zou nauwkeur iger resultaien 

kunnen opleveren. 

Uilloging van verontreinigende stoffen uil diffuus verontreinigde weerdgrond \ 73 

Hoewel er wel enkele gegevens beschikbaar zijn over de u i t log ing van verontreinigende sloffen 

uit di f fuus verontreinigde weerdgrond. bestaat er nog geen integraal beeld van de ui t loging van 

veromreinigende Moffen u i l dif fuus veronireinigde weerdgrond langs de Maas. In de indicai ie-

ve berekeningen van u i i loging in d i l MER is uilgegaan van een l ineaire relalie lussen de con

centratie van verontreinigende stoffen in de bodem en die in het por iën water (zogenaamde 

Kod waarde). De ui t loging is echter afbankel i jk van vele factoren, waardoor een eenduidige 

lineaire relalie een Ie grove schemaiisaiie is van de werke l i j khe id . Sommige resul iaien van 

ui t loogproeven laten ook bi j hogere conceniraties geen meetbare ui t loging zien, te rwi j l soms bi j 

lagere conceniral ies wet enige ui l loging word l gemelen. Uit de gevoeligheidsanalyse die in dit 

MER is opgenomen (jiaragraal 5,5), is echler gebleken dal hel banieren van fors andere aanna

men voor wa l betreft de conceniral ies en ui t loging niet leidi tol een wi jz ig ing in de rangorde 

van de alternat ieven. 

Verschillen in kosten en uilvoerhuarheid tussen 'gescheiden'en 'ongescheiden'ontgraven 

Bij de vergel i jk ing van al lernai ieven en afweging van hei •mi l ieurendement ' conform <le afwe

gingsmethodiek lut de ontwerp-beleidsnot i l ie spelen de verscl i i l len in kosten vän ongesclieiden 

ontgraven en gescheiden onigraven een belangri jke ro l . Bij ongescheiden onigraven wo rd l al 

hel weerdmaier iaal iegelijk onigraven zonder onderscheid in verontreinigingsgraad, terwi j l bij 

'gescheiden on igraven ' bij het ontgraven wel onderscheid gemaakt wordt lussen meer en m in 

der veromreinigde par i i jen of lagen. Hel maken van d i l onderscheid leidl tot hogere kosten 

vanwege vooronderzoek/ontwerp, begeleiding van de u i tvoer ing en extra grondverzet. Aange

zien de prakt i jkervar ing mei grooischalige herinr icht ingsprojeclen voor r iv ierver ru iming en 

na iuu ron iw ikke l i ng beperkl is. is er nog we in ig inzicht i n hoe grooi deze kostenverschil len in 

de prakl i jk z i jn. 

Niveau van herverontreiniging 

In de meesie l ier inr ic lu iu^sprojecien is sprake van een of andere vo rm van verlaging van de 

weerden, waardoor deze na reaÜsalie dusdanig fret |ueni overstromen, dal herveromrein ig ing 

op zal treden. Di l belekenl dal bel niveau van herveromrein ig ing ais lussendoelslell ing mag 

worden gehanteerd op weg naar hel bereiken van de ui teindel i jke saueringsdoelslell ingen en 



(lil ihis ook de maximale concentraties bepaait van de toepassing 'bodem blijft bodem' (inclusief 
afdeklagen van bergingen). Het is derhalve van belang om dii niveau van hcrvcronireiniging 
zorgvuldig vast te stellen. In dit MER is het niveau van herveromreiniging gebaseerd {ip de 
kwaliteit van het slib, dat is afgezet tijdens de hoogwaters in 1993 en 1995. De vraag is echter 
hoe representatief deze waarden zijn voor do kwaliteit van het slib, dal wordt afgezet bij lagere 
en frecjiient voorkomende hoogwaters. 

9.2 Evaluatieprogramma 

Bij het evaKiatieprogramiua dient onderscheid gemaakt (e worden tussen de evahiaiie van het 
beleid, zoals verwocird in de ontwerji-beleidsnotitie, en de evaluatie van de effeclen, zoals be
schreven in dit MER. In de omwerp-beleidsnotilie is opgenomen dat de ontwerp-beieidsnotitie 
eenjaar na hel van kracht worden, zal worden geëvalueerd en waar nodig en gewenst' zullen 
worden aangepast op basis van de resultaten van deze evaluatie. 

Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf, kunnen de effecten van de toepassing van de 
ontwerp-beleidsnotitie alleen geëvalueerd worden via monitorings- en evaluatieprogranitna's 
van de concrete projecten, waarin de oniwerp-beleidsnoiitie wordt toegepast en verwerkings
opties, zoals beschreven in dit MER, worden gerealiseerd. Voor de Maas is hiervoor een inte
graal monitoringsprogramma opgesteld 'Monitoring Maas'. Een evaluatie van dit MER kan 
worden uitgevoerd door de gegevens die in het kader van 'Monitoring Maas' zijn verzameld, te 
groeperen en te analyseren. De bovengenoemde leemten in kennis dienen hierbij in het bijzon
der aandacht te krijgen. Vermoedelijk is een eerste groepering en analyse van gegevens ten 
behoeve van hei evalueren van de elfecten, 7oals beschreven in dil MER, pas m{)gelijk lenmin-
ste 3 jaar na het van kracht worden van de ontwerp-beleidsnotitie. Dit is hel gevolg van de 
lange tijd die nodig is voor voorbereiding en uil voering van grote hcrinrichiingsprojecten. 
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Bijlagen bij mil ieu-effect rapport 
Actief Bodem Beheer Maas (ABM) 
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