
Bijlage i Begrippenlijst 

Attief bodembeheer rivierbed (ABR) 

Landelijke beleidsnolilie mei regels voor een gebiedsgerichte toepassing van bestaande regelgeving met betrekking 

to l diffuus verontreinigde uilerwaardengrond (in het Maasdal: vieerdgrond) in het riviersysteem. 

Actief bodembeheer Rijntakken (ABR) en Actief bodembeheer Maas (ABM) 

Gebiedsgerichle beleidsnotities mei daarin de uilwerkingei van de landelijke beleidsnolilie ABR voor de Rijntakken 

en hel Maasdal, 

Advectie 

Transport van verontreinigingen door middel van grondv^aterstroming met de snelheid van de grondwaterstroming. 

ALARA 

As Low As Reasonable Achievable: zo laag als redelijkerwijs mogelijk. Begrip uit hel milieubeleid waarmee het streven 

naar zo laag mogelijke emissies binnen economische randvoonvaarden wordt aangeduid. 

ARN 

Aanvaardbaar Risico Niveau: risiconiveau (van stofconcentratie) dat per gebruiksfunctie is vastgesteld en waarvoor 

geldt dat daaronder geen onaanvaardbare risico's voor desbetreffende functies aanwezig zijn, 

Aquadsche natuur 

Natuur (dieren, planten en andere organismen) die zich gedeeltelijk of geheel In het water bevindt. Ook wel aange

duid als 'natte natuur'. 

Baggerspecie 

Waterbodem {zie aldaar) die mei behulp van (graaf) machines wordt opgebaggerd om te worden afgevoerd. Baggeren 

wordt gedaan om vaarroutes op diepte te houden of om rivierverruimingsprojeclen uil Ie voeren. | 77 

Baggerspeciestortplaatsen 

Grote (vaak enkele rniljoenen kubieke meters inhoud) stortplaatsen, vaak in de vorm van diepe waterplassen, waarin 

opgebaggerde en in veel gevallen verontreinigde natte bodem definitief woidl geborgen. 

Beleidsnotitie 

Document waarin de overheid beschrijft wat de regels voor het omgaan met een bepaald maatschappelijk terrein of 

vraagstuk zijn. 

BGW/KVN 

BGW: bodemgebruikswaarden; normen voor de gehalten aan verontreinigingen in grond die afhankelijk zijn van de 

functie na relisatie (het bodemgebruik) van een project. 

HVN: herverontreinigingsnlveau; norm die geldt ais de verontreiniging die oplreedt als gevolg van overstroming 

waardoor verontreinigde bodemdeeltjes worden afgezet hoger is dan de BGW-nonn voor hel gebied. 

Bindmiddelen 

Middelen die worden gebruikt bij bepaalde bewerkingsmethoden van baggerspecie om te zorgen dat de verontreini

ging zich aan de specie hechten zodal er niet meer uit kunnen (niet uitlogen). Hiermee wordt verontreiniging van de 

omgeving voorkomen. 

Bodem 

Het vaste deel van de aarde met de daarin voorkomende vloeibare en gasvormige bestanddelen. 

Bodembeleid 

Het geheel van regels dat de overheid heeft opgesteld voor hel omgaan mei de bodem om deze te beschermen tegen 

aantasting als gevolg van menselijke activiteiten. 

Bodemgebruikswaarde 

Zie BGW/HVN-normen 



Bodemkwaliteltskaarl 

Kaan waarop ^taat aangegeven wat de kwaliieil (male van verontreiniging) van gebieden is (zie ook deelgebied/ 

bodemkwalKeilszone). 

Bodemmaterlaal 

Tetm waarmee allerlei soorlen bodem en baggerspecie worden aangeduid als deïe in het kader van projecten worden 

'opgepakt' en verplaatst. 

Bouwstof 

Materiaal In de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan 

silicium, calcium of magnesium tezamen meer dan 10% (m/m) van dal materiaal bedragen (Bouwstoffen besluit art. 1, 

l id 1, onder b). 

Bouwstoffenbesluit 

Beslui! van de Rijksoverheid waarin deze regels stel! voor hel gebruik van allerlei materialen (grond, maar ook 

hergebruikte materialen zoals ptiin) als bouwstof om hiermee te voorkomen dat milieu verontreiniging optreedt na 

toepassing van deze materialen. 

Contactrisico 

Het risicio dat een mens of dier in contact komt met een verontreiniging. 

Deelgebied / bodemkwaliteltszone 

Een afgegrensd gebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de 

kenmerken waarvan wordt verondersteld dat deze bepalend zijn voor de bodemkwaliteit. Indien voor een deelgebied 

is vastgesteld welk bereik van concentraties aan specifieke stoffen aanwezig is en wat de variabiliteit is van die 

concentraties, is er sprake van een bodemkwaliieitszone. Een deelgebied en/of een bodemkwatiteitszone kan als 

gevolg van deze definitie uit meerdere ruimtelijke eenheden bestaan. 

7^ 1 -De Hoofdkeuie' 

De keuze die in dit MER wordt beschreven of V K I of niet nieuwe regels zullen worden toegepast voor hel omgaan met 

verontreinigde grond bij rivierverruimingsprojeden. 

(Oppervlakte) Delfstoffen 

Materialen die voor allerlei doeleinden door de mens uit de ondergrond wonjen gewonden. In dit MER betreft het de 

aan de oppervlakte aanwezige hoeveelheden kiel en zand die uit het rlvlertied worden gewonnen. 

Diffuus 

Letterlijk: verspreid. In dit MER gaat het om verspreid (dus niet geconcentreerd) aanwezige verontreinigingen in de 

bodem van het rivierbed. 

Diffuus verontninigde uHerwaanlengroniJ/weerdgrond 

Uiterwaardengtond/weerdgrond die verspreid verontreinigd is zonder dat eenduidig de oorzaak, bron en/of haard aan 

te wijzen Is. 

Dispersie 

Verspreiding 

Doorstroom profiel 

De breedte en hoogte van het rivierbed. De rivier stroomt in zijn eigen 'lengterichting' door de rivierbedding die 

bestaat uit een zomerbed (laagwatet) en het gebied eromheen (hoogwater). Dit geheel kan grafisch en getalsmatig 

worden beschreven in een doorslroomprofiel. 

Draagvlik 

Mate waaiin allerlei belangengroepen (bewoners, politieke partijen, milieuorganisatie, werkgeversorganisaties) een 

bepaald project of bepaald beleid (zie hiervoor onder beleidsnotitie) ondersteunen. 

Evaluatienota Water 

Document waarin de Rijksoverheid verslag doel van de evaluatie (terugkijkende beschouwing) van het beleid voor het 

water in Nederland 



Fictieve herinrlchtingsproject 

Door de opsielters van dit MER ter illuslralie ontworpen, maar niel echt bestaand riviervetiuimingsproject. dat 

gebaseerd Is op in de praicttjit beslaande situaties. Het project dient om de milieu effecten van de ontwerp-beleidsno

titie inzlchtelijl< te maken 

Flux 

Hoeveelheid aan veroniteinjgingen die uitstroomt uit verontreinigde weerd- o( uitetwaardengrond 

Funtti«(8«ikht) 

Functie zoals bedoeld in de teiminologie van de Wet op de waterhuishouding. 

Gebledseigen bodemkwaliteit 

De bodeml(wiiliieii van een deelgebied (zie ook definitie van een deelgebied). De gebiedseigen kwaliteit is dus niet 

uitgedrukt als één getal, maar bestaat uit de gehele verdeling van gehalten binnen dat deelgebied. 61) gebiedseigen 

kwaliteit is verontreiniging als gevolg van puntbronnen expliciet uitgesloten, 

(Geconcentreerd) omputten 

Hel winnen van delfstoffen (uil zandwinputten) in de uitwaarden en het bergen van verontreinigde uiterwaarden- of 

weerdgrond in deze putten 

Gemiddelde bodemkwaliteit 

Bodemkwaiilell die wordt gerepresenteerd door de berekende gemiddelde concentratie van één of meerdere stoffen 

binnen een bodemltwaliteits^one. 

Granulaat 

Korrelige materialen die gebruikt worden In de bouw. Kunnen onder andere gemaakt worden van bepaalde soorten 

baggerspecie. 

Grondwatergridiënt I 79 

Verloop van de grondwaterstand In een bepaald gebied. 

Herverontielnlgingsniveau (HVN) 

Zie BGW/HVN 

Hoogwateifeulen 

Laagten die gegfaven worden in de uitwaarden of weerden waardoor de hoeveelheid water die in tiet rivierbed kan 

afvoeren, toeneemt, 

Hoogwatervluchtp laats 

Hoogten in de uiterwaarden of weerden waarop dieren in tijden van hoogwater veilig kunnen verblijven. 

Hydrocyclonage 

Proces waarbij door middel van draaiing een grondstroom in verschillende fracties (delen met verschillende eigen

schappen) gescheiden kan worden. 

Illustratief herinrlchllngsproject 

Zie Tittiel herinrichlingsproject 

Immissie eisen 

Door de overheid gestelde eisen inzake de toepassing van materialen die betrekking hebben op de hoeveelheid 

verontreiniging die maximaal op of in de eronder liggende laag terecht mag komen, 

O(oude of warme) Immobilisatie 

Het door middel van chemische of fysische processen treffen van maatregelen waardoor verontreinigingen niet uit een 

bepaald materiaal Q)ljv, baggerspecie) kunnen spoelen. 

Inunderen 

Overstromen 



8o 

Kenmericen 

Eigenschappen van een gebied die naar venwacWing binnen het gebied leiden lot een wezenlijk onderscheid in 

bodemkwalileil mei betrekking tol de concentraties aan sloffen en/o( de variabiliteit in concentraties aan stoffen. 

KO/KOC waarden 

KD en KOC waarden zijn een maat voor de doorlatendheid van de bodem. 

Kleischermen 

Mei klei opgevulde delen van het rivierbed waardoor voorkomen wordt dat in de omgeving van rivierverruimlngspro

jecten verdroging optreedt. 

Maaiveld 

De hoDgle van de oorspronkelijke droge bodem in een gebied. 

Milieuhygiëne 

Hel streven om hel milieu schoon te houden van verontreiniging, 

MMA (Meest mllieuviiendelijk allematieO 

He! meest milieuvriendelijli alternatief is het alternatief waarbij de besl toepasbare middelen worden ingezet om het 

milieu te beschermen. Het is verplicht om in een MER een MMA te beschrijven om zo de mogelijkheden voor hel 

beschermen van hei milieu in beeld te brengen. 

Motie Herreburgh 

Tweede Kamermotie van kamerlid Heirebfugh waarin wordt voorgesteld om bij het oplossen van het baggerspeciepro

bleem meer te kijken naar bewerkingsmethoden van baggerspecie in plaat van alleen storten. 

Nota wate rtiulsh OU ding 

Nola van de Rijksoverheid, waarin deze het beleid voor het water In Nederland uiteenzet. 

(0n)vei7adlgd consolidatieproces 

Proces in baggerspeciesloriplaatsen waarin het materiaal zich 'zet', waardoor het water langzaam uit de baggerspecie 

wordt 'geperst' een vastere, minder vloeibare aanneemt. 

Opslibben 

Proces waarbij In het water aanwezige slibdeeltjes zich afzetten in het rivierbed. 

Putten 

Aanduiding voor 'gaten' In de uileiwaarden of we«rden (meestal door gevuld me| oppervlakte wal er) die zijn ontstaan 

door delfstoffenwinning. 

Redox potentiaal 

Maal waarmee wotdl aangegeven of in de bodem oxidatie (binding van zuurstof} optreedt. Dit gegeven is van invloed 

op de mate waarin in die bodem bepaalde verontreinigingen worden afgebroken of er aan worden gebonden. 

Rivierverrulming(-sprajecO 

Hel treffen van maatregelen (verbreding, verdieping, graven van nevengeulen) om Ie zorgen da! hel rivierbed meer 

water af kan voeren, zodat overstromingen worden voorkomen. Het slreven van de overheid is om dit te combineren 

met natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. De rivierverruiming wordt door de overheid in samenwerking met 

partners projectmatig (deelsgewijs) aangepakt. De eerste projecten zijn momenteel In uitvoering. 

Rijntakken 

Hei geheel van de Rijn met haar vertakkingen (zijarmen) in Nederland: de Waal, de Lek, de Nederrijn en de Ijssel. 

Roofgrond 

De bovenste laag grond in de uiterwaarden en weerden. Deie laag Is over het algemeen het meest verontreinigd en 

kan niet worden gebruikt als 

Same nsie lil ngiswaarden 

Getallen waarmee wordl aangegeven waaruit een bodem bestaat. 



Saneringsdoelstelling 

Begrip uit het bodembeleid waarmee wordt aangeduid wat wordt beoogd mei het schoonmaken van de bodem. 

Sedimentatiebekkens 

Gegraven laagten in de uiteiwaarden waarmee door doorstroming en bezinking van sediment (sIJt) een natte grond

stroom In bepaalde fracties kan worden gescheiden. 

Stand v i n de techniek 

Begrip uit de milieukunde waarmee wofdt aangeduid welke technieken (»schikbaar zijn om een bepaald milieupro

bleem maximaal op te lossen. 

Stieefwaanle 

Getal waarmee woidt aangeduid wat het uiteindelijke doel van de overheid is bij het terugbrengen van een bepaalde 

verontreiniging. 

Strutillurstherna Oppervlakte Deirstotfen (SOO) 

Document van de Rijksoverheid waarin zij het beleid vooi het winnen van oppervlaktedelfstolTen (zie ook deltstofTen) 

uiteenzet. 

Suspensie 

Vioeisiof waarin zich een vaste stof In fijn verdeelde toestand bevindt. 

Terrestrische natuur<onlwlkkelins) 

Natuur die zich op het land bevindt, ook wel 'droge natuur* genoemd De overheid wi l dat er in Nederland meer natuur 

komt. Het maken van ruimte hiervoor en het treffen van maatregelen om natuur te laten onslaan wordt natuurontwik

keling genoemd. 

ToxkileH 

Gifligherd voor mens, dier en plant van een stof. | 8 l 

Uiterwaardengrond 

Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken waarvan de begrenzing 

formeel is vastgesteld ktacfitens de Wet beheer Rijkswaterstaat. 

Opmerking: uitemvaaidengrond is in juridische termen attijd baggerspecie en zal in juridisch gelinie hoofdslukken 

Steeds als zodanig benoemd worden. 

Uiterwaardverlaging 

Het afgraven van de uilerwaarden om hiermee de het rivferbed ie verruimen (verdiepen). 

Uitloging 

Het uitspoelen van verontreiniging uit de bodem of andere materialen naar de erondergelegen grondlagen. 

Vergelijkbare (bodem)kwaliteit 

Met vergelijkbare kwaliteit wordl bedoeld dal zowel de fysische als milieufivgienische kwaliteit van een volume grond 

of bodem overeenkomstig is aan de fysische en milleuhygiËnische kwaliteit van een ander volume grond of bodem. 

Vergelijkbare kwaliteit wordt gedefinieerd door zowel de indeling in deelgebieden op basis van kenmerken (grond 

soort, opslibbing. Rijntak) ats door het bereik van concentraties aan specifieke sloffen (zink. arseen, cadmium, lood, 

kwik, koper, PAKio-VROM). 

Waterbodem 

Bodem die zich onder het oppervlaktewater bevindt. 

Wbb 

Wel bodembescherming 

Wbm 

Wet belasting op milieugrondslag 



Wm 

Wet milieubeheer 

WVQ 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Werk 

Grondwerk, wegenbouwkundig werk, waterbouwkundig werk of bouwwerk (Bouwstoffenbesluit art.i, lid i, onder a). 

Onder een grondwerk wordt in het algemeen een aanvulling of ophoging van de bodem verstaan, in geval van gebruik 

in oppervlaktewater ook een demping of verondieping (Nota van Toelichting paragraaf 2.3). 

Weerdgrond 
Alle baggerspecie die vrijkomt bii inrichtingsmaatregelen in hel winterbed van de het Maasdal waarvan de begrenzing 
formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer Rijkswaterstaat. Opmerking: weerdgrond is in juridische termen altijd 
baggerspecie en zal in juridisch getinte hoofdstukken steeds als zodanig benoemd worden 
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Bijlage 2 Lijst van gebruil<te l i teratuur en bronnen 

D.s. Beerda 

Mobiliteit van verontreinigingen in de Maasoever/ Onderzoel« naar het terugplaatsen van winterbed mate Maal, z8 juni 1997. 

CSO Adviesbureau voor Milreuonder20ek 

Attiet Bodembeheer in het Maasdal/ Operationeel toetsingskader en afwegingssyslematiek (PLI.T07.00/ABM2.2), 4 maart 

1998, 

CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek 

Actief Bodembeheer in het Maasdal/ ßodemkwaliteits- en saneringsdoelstellingen en de Ladder van Lansink (PLI.T07.00/  

ABM3.3), s maan 1998. 

CSO Adviesbureau voor MiDeuonderioeh 

Actief Bodembeheer ir het Maasdal/ Omtrent verspreiding en berging {PLI,TO7.0C^ABM2.4), 22 juni 1998. 

CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek 

Actief Bodembeheer in het proefproiect Roosteren. 

CSO Adviesbureau voor Milieuondeiioek 

Bodem;oneringskaart Maasdal, detember 1999, 

(jrontmij 

Oe Middenwaal/ Een zandrivier met inhoud, zo januari 1999. 

C. van de Guchte en K. Vossen 

Naar een nieuw normatief kader voor sanering van waterbodems (SAWA/WG/230300/02). 

Hertogh. 

Grondslromenplan proefproject Meers (DLB/99/..), 6 juni 2000-08-29. 

IWACO 

Grensmaas MER, project organisatie Maaswerken, Maastricht 1998 (pagina24l 

IWACO 

Tfacjettnota/MER Zandmaas Maasroute, Projectorganisatie Maaswerken, Maastricht 1998 (pagina 24) 

IWACO 

Startfase m.e.r.'s actief bodembeheer Maas en Rijntakken (3842730). 7 augustus 2000. 

Middelkoop. H 

Embanked floodplains In the Netherlands: Geo morphological evolution over various time scales 

(Nederlandse Geografische Studies 224), 1997. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaal 

Standpunt van de staaissecfetaris, ol^tober 2000 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Di redo raat-Generaal Rijkswaterstaat 

Concept-nolitie Koppeling dijkversterking, natuuronlwil<keling en bodemverontreiniging, 12 juli 1995. 

Ministerie van Verkeer en waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Limburg 

Zandmaas/Maasroute/ Slarlnotilie. 16 oktober 1995. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Gen e raat Rijkswaterstaat. Directie Limburg 

Zandmaas/Maasroute/Aarvullende startnotitie baggerspeciedepots. augustus 1996. 

Ministerie van Verheer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederiand 

Si jnd viin zaken Ruimte voor fiijrtakken. april 1999. 

83 

PLI.T07.00/


Ministerie van Veikeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland 

Advies Ruimte voor Rijntakken, februari 2000. 

Mmisterie van VROM 

Nota Grond grondig bekeken (vrom 990410/3/9-99 22669/210), augustus 1999-

Ministerie van VROM 

Hel Bouwstoffenbesluit, de hele bouw heeft er mee te maken (vrom 99o6oi/h/oz-Qo 22986/211). februari 2000. 

E. Smith. M. Vtiskens-Drijver. H. v.d. Putten (HA5K0NING) 

Inrichting uiterwaarden Le^kesveer/ Notitie 1/ Mi lieu-effecten Integraal Alternatief (61508.Ao/ R016/ES/TBA), 29 augus

tus 2000. 

E. Smith. M. Vbskens-Drijver. H. v.d. Putten (HASKONING) 

Inrithting uiterwaarden Lenkesveer/ Notitie 11/ Varianten en effectbeoordeling (G15D8.A0/R017/ ES/TBA). 29 augustus 

2000, 

Spcdeptatvorm Ruimte voor de Rijntakken 

Desksludie Uilvoering Middenwaal, 8 mei 2000. 

Staatscourant 

Regeling startnotitie m.e.r., 29 november 1993. 

Technisclie Commissie Bodembescherming 

Advies Actief bodembelieer Tungelroyse beek, 13 oktober 1999. 

TNO'NITG/Qufntens advies & management 

Beheersopties voor het rivierbed van Rijntakken S Maas nader beschouwd: resultaten van een verkennende studie, 

84 I oktober 2001. 

Tweede kamer der Staten-Generaal 

Vierde Nota walertiuishouding (26 401 nr. 10). 11 juni 1999. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 

Project Milieueffecten Hergebruiksvarianten Zandmaas/ Verontreinigde bodem Maasdal/ Brondocumenl verspreiding 

verontreinigingen huidige situatie (WAU.MHZ 4-97054), 8 januari 1999. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 

Zand ma as/Maas route/ Beoordeling effectivileil ingrepen met behulp van een Iteien benadering (WAli.PMHZ-3-9eoi7}, 

18 mei 2000, 

Waterbodems Advies en Uitvoedng 

Milieueffecten bergingslocaties Meers en Aalsterbergse plas/ Verspreid!ngsberekentngen (WAU,AGZ-3-99ii6), 18 mei 

2000. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 

Ontwerp bergingslocaties Zandmaas/ Deelrapport emissies naar grond- en oppervlaktewater (WAU.O BZ-3-00031), 25 

juni 2000. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 

Emissie en verspreiding van verontreinigingen bij berging van niet vermadtlbare grond Zandmaas (Lomm en Well-

Aljen) (WAU.VLW-3-00151). 14 november 2000. 

R.C.N. Wil e.a. 

Belasting van oppervlaktedellstoflen: onderzoek naar effecten op natuur, milieu en economie in Nederland, (pagina 22) 

Wltteveen + Bos 

Baggerspeciedeponie Limburg/ Inrichlings-MER/ Deelnoia I; hoofdrapport/ Samenvatting (RW496.1), 11 september 1997, 



Bijlage 3 Relatie met r ichtl i jnen 

In de l i top van 2001 zi jn door liet merendeel van de bevoegde gezagen de r icht l i jnen voor hei 

MER vastgesteld. Deze r icht l i jnen zi jn voor het grootste deel overgenomen u i l hel advies voor 

r ich i l i jnen dal de Commissie m.e.r. op 17 april 2001 n i ib rach i . Dal advies was gebaseerd op de 

su r ino i i t i e , l ie i concepi-MER en de vooroniwerp-l ieleidsregels. Sindsdien hef i de on iwerp -

beleidsnoti i ie een belangri jke omw ikke l i ng doorgemaakt en zi jn ze op ral van punten ingr i j 

pend gewijzigd, onder andere mede op basis van de ii i lki iTiislen van hel coi icepl-MER. l i i j hel 

opsleilen van hel MER word l aangesloten bi j de ( in iwer j i -hcle idsnol i i ie en zijn de r ich l l i jnen 

nauwgezet gevolgd. Op enkele pun ten waren de r ich l l i jnen echler. gezien de wi jz ig ingen in de 

oniwerp-bele idsnoi i i ie . niet meer geheel aauee l . Om de lezer in deze gewijzigde documenten 

wegwijs ie maken, is In onderstaande label per r icht l i jn aangegeven waar de gevraagde infor

matie Ie v inden is, en waar nodig wo rd i h ierop een toe l i th t ing gegeven. 

Korte omschrijving van de Inhoud Inlormalie over dit onderwerp Is 

te vinden in . 

Toelichting 

1 Om te Itunnen komen tot meer aanknoplngs- De inleiding van hel MER en pa-

punten voor de vergunningverlening is hel nood- ragraaf 2.1 van de ontwetp-be-

zakeliik dat de;e doelstelling [de doelstelling leidsnotilie 

van de ontwerp-beleidsnotitie) nader wordt 

gespecificeerd. 

De ontwetpbeleidsnotilie vormt hel kader 
voor de vergunningverlening, het MER levert 
voor dïl kader de onderbouwende milieu-ïn-
foimatte. 

Er moet meer duideliikheid worden gegeven over Kadertekst in de inleiding van het 

de rol van de delfstoffenwinning en de daar- MER en paragraaf 2.3 en 4.3 van 

mee te realiseren opbrengsten In de doelstel- het MER. Paragraaf 2.3 van de 

ling van Actief Bodembeheer. ontwerp-beleidsnotitie. 

Besluitvorming over delfstoffenwinning is geen 

onderdeel van de ontwerp-beleidsnotilie, het 

MER gaal dus niet in op de effecten van delf

stoffenwinning. 85 

3 Aangeven welke beschermingsformules moeten 

worden doodopen bij ingrepen in gebieden die 

vallen onder de beschenning van de Habitat-

en Vogel tichltijn. 

Paragraaf 3-2.1 van het MER. De ontwerp-beleldsnotllle gaal over hel be
leid voor het omgaan met verontreinigde grond 
!n hel kader van rivien/erruimingsprojeclen. 
Bii hel beleid voor. en de besluitvorming over, 
concrete projecten Is toetsing aan de Habliat-
en Vogeltichtlljn aan de orde, in dit MER, dat 
gaat over het beleid voor het omgaan met 
verontreinigde grond, niet. 

Ingaan op de relatie met het kabinelsstand- De inleiding van hel MER en de 

punt Beleidsvernieuwing Bodemsanering en de ontwerp-beleidsnotitie (paragraaf 

nota Grond Grondig bekeken. 3.2. en 3.4). 

Evertals voor de landbodems staan In de 

saneringsdoelstelling voor hel rivierbed Bo

demgebruikswaarden (BGW's) centraal. De wij

ze van bereiken van de BGW's ligt aan de basis 

van de alternatieven in hel MER. 

Explicieter en specifieker moei worden aange- Ontwerp-beleidsnotilie paragraaf In de ontwerp-beleldsnotille Is toepassing van 

geven of de ontwerp-beleidsnotilie voor bepaal

de geografische gebieden voldoet aan de eisen 

van het Bouwstolfenbeslult en van andere be

staande wet' en regelgeving. 

4.2.2, MER hoofdstuk 7. klasse 4 materiaal als houwsiof, in tegenstel

ling tot de voorontwerp-beleidsregels, niet toe

gestaan. 

Aangegeven welke afzonderlijke procedure voor 

leder concreet project later nog wordt gevolgd 

en welke waarborgen daarin ziin opgenomen. 

Paragraaf z.i van de onlwerp-

beleldsnotitle. 

Z Toelichting gewenst op het verschil in reikwijd- De tekst van de ontwerp-beleids-

te van de ontwerp-beleldsnotitle voor beide notitie, 

projecten. 

De per project te doodopen procedures en daar

mee samenhangende waarborgen verschillen 

zeer stedt afhankelijk van de aard, omvang en 

ligging van het specifieke project. 

In tegenstelling tot de voon>ntwerp-beleidsre

gels is er In de ontwerp-beleidsnotitie geen 

verschil in reikwijdte meer lussen ABM en ABR. 



Nader toelichten of. waarom en in welke male 

de gekozen proiecten representatief z\\r\. 

Paragraaf 4.2 van het MER is 

toegevoegd ten opzichte van 

het concept MER en de be

schrijving in H4 is uitgebreid. 

Tevens is een gevoeiigheids-

analyse toegevoegd. 

Aanreiken var concrete handvatten ten behoe

ve van de toekomstige vergunningverlening. 

Ontwerp-beieidsnotitie(hoofd-

stukken 3 lot en mei 6). 

10 Keuze van de alternatieven 

De onderbouvjing van de invulling van tv̂ ee 

van de geformuleerde alternatieven dient in hel 

MER te worden aangevuld. BI) de voorgeno

men activiteit v^ordi meieen voor omputten 

gekozen, zonder dat enpliciet of herkenbaar de 

afwegingsmelhode wordt gevolgd die in de 

ontwerp-beleidsnotitie staat voorgeschreven. 

Deze afwegingsmethode houdt immers in: na

gaan welke van de vijf genoemde 'verwer-

kings'opties niet haalbaar zijn en voor de res

terende een afweging maken volgens de regels 

van de alwegingsmethode. Op grond van die 

resultaten kan de voorgenomen activiteit vol

gens Actief Bodembeheer worden bepaald. 

11 Uitwerken bewerkingsopties. 
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De keuze voor de voorgeno

men activiteit wordt in het de

finitieve MER nader onder

bouwd op grond van een ef-

feclvoorspelling waarin de 

berekening plaatsvindt con

form de wijze van rekenen in 

de afwegingsmethode. 

Paragraaf 2.5 hoofdstuk 5 en 

bijlage b van het MER. 

De ontwerp-beleid snol it ie is gewijzigd ten op

zichte van de voorontwerpbeleidsregels. De 

afwegingsmethode is niet meer leidend voor 

de keuze van de vemverkingsoptie. De sane

ringsdoelstelling is in de ontwerp-beleidsno

titie leidend. 

In het definitieve MER zijn bewerkingsopties 

opgenomen in een variant op het nulalterna

tief en In het meest milietivriendelijk alterna

tief. In de bijlage wordt een evaluerend over

zicht van bewerkingsopties gegeven. 

12 Verduidelijken welke rol financiële aspecten 
spelen bij de selectie van nader te onderzoe-
ktn alternatieven. 

Paragraaf 2.6 en hoofdstuk 5 

van het MER. 

De «olledige range van reëel uitvoerbare al
ternatieven op het hoofd keuzeniveau wordt 
in het definitieve MER beschreven (zie para
graaf z,6|. In de selectie hebben kosten geen 
expliciete rol gespeeld. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 5 inzichtelijk gemaakt wat de kos
ten van de alternatieven zijn. In de vormge
ving van de voorgenomen activiteit spelen 
kosten (en milieLrendementl uiteraard wel een 
rol. Dit wordt in de tekst van hoofdstuk 5 
toegelicht. 

13 Beter uilleggen waarom (en vooral onder wel

ke randvoorwaarden) deze optie On-situ omput

ten) kan voldoen aan de uitgangspunten van 

Actief Bodembeheer. 

Paragraaf 5.2.'t in het MER. In de tekst wordt uitgelegd dat in silu-ompul-

ten (terugplaatsen) niet aan de saneringsdoel

stelling voldoet. Het alternatief wordt be

schouwd om de mogelijkheden voor, en de 

milieueffecten van, het maximaal toepassen 

van optie 'bodem blijft bodem' en daarmee 

hergebruik, te verkennen. 

14 Betere definiëring van de begrippen "kwaliteit 

van de ontvangende bodem' en 'kwaliteit van 

de oorspronkelijke boderrT. 

Hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 

van het MER 

In de ontwerp-beleidsnotitie speten de beide 

begrippen geen rol meer, In het MER in de 

alternatieven op het tweede niveau wei. Daar 

wordt enkel nog het begrip 'ontvangende bo

dem' gebruikt. 



15 Verbelertng van de afstemming lussen het af

wegingskader uit de bijlage bij de ontwerp-be-

leidsnotille en het afwegingsliader in liet MER. 

Paragraaf 3.1 van het MER. Het beoordelingslidder is in het definitieve 

MER aangepast en volgt nu waar mogelijk de 

effectvoorspellingsmethoden uit de afwegings

methode, waardoor de afstemming is verbe

terd. De relatie van het beoordelingskader In 

het MER met andere relevante beoordelings

kaders wordt in 3.1 uitgelegd. 

i6 Mochten afwegingen over onderstaand genoem

de (milieu)aspecten reeds in andere beleidsbe

sluiten over werluaamheden in het kader van 

Ruimte voor de Rivier i i jn opgenomen, dan moet 

dit in liet MER explicieter worden toegelicht, 

cultuurhislorie - archeologie - kwaliteit van na

tuur - de ligging nabij waterwin ge bieden. 

17 In het algemeen en met name bij de onderwer

pen 'bodem blijft bodem en 'bodem wordt 

bouv^sior moet duidelijk worden aangegeven 

op grond van welke getallen, berekeningen en 

grenïen de scores i i jn toegekend. 

18 Omdat alternatief 1 en 5 niet passen in Actief 

Bodembeheer is hel meenemen van alternatief 

5 op dit niiieau niet relevant, terwijl alternatief 

1 alleen nog als referentie dienst doet. Een ac

cent op de vergelijking van de alternatieven 2. 

3 en 4 ieidi tot een betere focus op de vraag

stelling. Een goede vergelijking is van belang 

omdal in de ontwerp-beleidsnolitie voor de 

Rijntakken op dit punt andere keuzen worden 

gemaakt dan voor de lUlaas. 

Zie 3.1 en ontwerp'beleidsno-

titie. 

Bijlage 4 van hel MER. 

Hoofdstuk 6 van het MER. 

De relatie van het beoordelingskader in het 

MER met andere relevante beoordelingskaders 

wordt In 3.1 uitgelegd. Deze onderwerpen zul

len In de PKB Grote Rivieren en bij concrete 

projecten aan de orde komen. 

In bijlage 4 is in de vorm van tabellen een 

aanta! kwantitatieve resultaten opgenomen, 

die aan de basis lagen van de kwalitatieve 

effectvoo rs pellingen. 

In verband met de wijziging van de ontwerp-

beleidsnotille is de alternatievensystematiek 

in hoofdstuk 6 geheel gewijzigd. 
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19 In de vergelijking ontbreekt een onderbouwing 

met concretere kwantitatieve gegevens. 

Bijlage s van het MER. In bijlage 5 is in de vorm van tabellen een 

overzichl opgenomen van scores die resul

teerden uit de uitgevoerde kwantitatieve ef-

fectvoorspelllngen. 

zo Illustreren van enkele praktijkvoorbeelden mei 

de hoeveelheden waarom het kan gaan. 

Bijlage 5 van het MER, In bijlage 5 is in de vorm van tabellen een 

•verzicht opgenomen van scores die resul

teerden uit de uitgevoerde kwantitatieve ef

fectvoorspellingen. De effect voorspellingen 

gelden voor hel onderdeel van het fictieve 

herinrichtingsproject waar de betreffende op

tie wordt toegepast. 



21 Overigens Is er geen principieel verschil tussen 

bergen In een klelscherm en bergen in een put. 

In de huidige teksten bliiven hierover onduide

lijkheden bestaan. Op pagina 143 (ABM| wordt 

In het gearceerde stukje onderscheid gemaakt 

in kleischermen die wel en niet overgedlmen-

sioneerd ; i jn voor berging van weerdgrond. 

Echter in tabel 7 {pagina 115) vïordt een volu

me van 100.000 rn ' In kleischermen te bergen 

weerdgrond als een bouwstofioepassing be

schouwd. Ook In tabel 11.12.14, 16 [pag, 121, 

123.124,125) wordt het loepassen van weerd

grond In een kleischerm geplaatst bij 'Bodem 

wordt bouwstor. 

De betreffende teksten In het MER moeien op 

dit puni goed op consisieniie worden gecon

troleerd. 

In hoofdstuk 5.2 wordt de 

weergrond In het klelscherm 

beschouwd als 'bodem wordt 

bouwstor. De keuze 'bodem 

wordt bouwstof wordt hier 

gemaakt omdat In alle alter

natieven deze weerdgrond in 

het klelscherm geplaatst moet 

worden om de grondwater-

standvetlaging te mitigeren. 

Dus ook bij het nu la It erna lief 

en het MMA, waar het bergen 

van niet vermatktbare weerd

grond aileen plaatsvindt in 

baggerspedestortplaatsen.ln 

de voorgenomen activiteit is 

een aanvullende berging van 

weerdgrond onder de hoog-

walergeul opgenomen en 

deze is wel beschouwd als 

een berging. 

De lekst van ABM is aangepast en de betref

fende passage is komen te vervallen. 

32 Alvast een voorzet voor een evaluatieaan pak Hoofdstuk 9 van het MER. 

opnemen. 

De milieueffecten van de ontwerpbeleldsno-

tltie kunnen worden geëvalueerd door het mo

nitoren van de effecten van concrete projec

ten, die zullen worden uitgevoerd. 
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23 De op te stellen samenvatting moet zelfstandig 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 

de Inhoud van het MER 

Samenvatting van het MER. De samenvatting In het definitieve MER is aan

gepast, waarbij met name op de toeganke

lijkheid voor een breed publiek en de com

pleetheid Is gelet. De toegankelijkheid wordt 

echter beperkt door de complexiteit van de 

materie. Aan het MER is een uitgebreide ver' 

klarende lijst van begrippen en afkortingen 

toegevoegd. 



Bijlage 4 Tabellen hoofdkeuze 

Tabel 1. Verdeling klasse o, 1-3 en 4 weetdgtond pet homogeen deelgebied 

Tabel 2, Overzicht vrijkomende weetdgrond (in 1000 m') per ingreep en alternatief 

Tabel 3, Contactoppervlak grondwater per ingreep en alternatief 

Tabel 4- Contactoppervlak oppervlaktewater per ingreep en alternatief 

Tabel 5, Contactoppervlak biootsteUing leeflaag per ingreep en alternatief 

Tabel 6. Contactoppervlak grondwater, oppervlaktewater en blootstelling leellaag per alternatief 

Tabel 7. Gebruikte concentraties ten behoeve van de afwegingsmethodiek 
Tabel 8. Gebruikte formuies ter berekening van de grondwaterfluxen 

Tabel 9. Invoerpa ra meters Ier berekening van de grondwaterfluien 

Tabel 10. Berekende porienwalerconcentraties per verontteinigingsklasse 

Tabel 11. Berekende grondwaterfluxen per verontreinigingsklasse 

Tabel iz. Relatieve blootstelling leeflaag 

Tabel 13. Relatieve verspreiding oppervlaktewater 

Tabei 14. Relatieve grondwaterRux 

Tabel 1 Verdeling klasse o, 1-3 en 4 weerdgrand per homogeen deelgebied 89 

oeverzone A B C zomerbed 

klasse o 24% 48% 61% 7 6 * 27% 
klasse 1-3 4 9 * 47% 36% 23% 63% 
klasse A 37% 5% 3 * 1% 1 1 % 

Toelichting 

Als uitgangspunt heeft de Bodemzoneringskaart Maasdal gediend (CSO, 1999). In deze kaart wordt onderscheid ge
maakt in boven- en ondergrond, 6ii de onderhavige case is een gewogen gemiddelde berekend. De verdeling in 
bovenstaande tabel geldt derhalve voor zowel boven- als ondergrond. Voor het zomerbed is de kwaliteit gehan
teerd van de bovengrond van deelgebied B, traject Eijsden-Peeltandbreuk. 

Er wordt vanuit gegaan dat op een diepte van 1 m-mv de bodemkwaliteit voor 9^% voldoet aan de herverontreini-

gingswaarden. Dit percentage is afgeleid van de Bodemzoneringskaart Maasdal. Dit betekent dat op deze diepte 

5% kiasse 4 betreft, 95% beslaat uit 75% klasse o en 25% klasse 1-3. 
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Tabet 7 Gebruikte concentraties ten behoeve van de afwegingsmethodiek 

kla5se 0 

(mg/kg ds) 

0,36 

klasje 1-3 

(mg/kg ds) 

2.24 

klasse i, 

(mg/kg ds) 

3.93 

S-waard e 

(mgAg ds) 

0,6 

Cam 

(mg/kg ds) 

13 cadmium 

kla5se 0 

(mg/kg ds) 

0,36 

klasje 1-3 

(mg/kg ds) 

2.24 

klasse i, 

(mg/kg ds) 

3.93 

S-waard e 

(mgAg ds) 

0,6 

Cam 

(mg/kg ds) 

13 

lood »3.9 125.3 216,4 73 530 

kwik 0,07 D.28 0.46 0,3 10 

arseen 12,36 iA.7 17.97 24 55 
koper 7.7 34.3 48.6 29 73 
zink 53.4 340.5 579.9 113 6Z0 

nafta leen 0,03 0 , H 0.77 0.001 0,1 

0.5 fenanlreen 0,04 0.17 1.15 0.005 

0,1 

0.5 

antraceen 0,D3 0,06 0.39 0.001 0,1 

fluoranleen 0,08 0,32 2.13 0.03 3 
be nzo(a) antraceen 0.05 0,18 1.23 0.003 0.4 

chryseen 0.05 0,21 1,40 0.1 11 

benzo(k)t1uoranleen 0,03 0,11 0.71 0,02 2 

benzo(a)pyreen 

ben!o(ghi)pervleeii 

0.05 

0.03 

0,18 1.19 O/X13 3 benzo(a)pyreen 

ben!o(ghi)pervleeii 

0.05 

0.03 0,10 0,65 0,08 8 
lndeno(i,2,3-cd)pyreen 0.03 0,11 0.71 0,06 6 
PAK-tolaal 0,40 1.55 10,34 1 -

JoeWcMmg 

De concentraties aan zware metalen per verontreinigingsklasse zijn aFgeteid van de bodemzoneringskaarl. Voor 

de concentraties in klasse o is jebruik gemaakt van: ondergrond deelgebied C. Peelrandbreuk-Heumen 

klasse 1-3: bovengrond deelgebied B. Peelrandbreuk-Heumen 

klasse 4: bovengrond oeverzone. Eijsden-Peelrandbreuk 

De streefwaarden zijn berekend voor een bodem met een humusgehalte van 5% en een lutumgehalte van 18%. 

Deze waarden vorder voor tiet Maasdal als representatief beschouwd. 

Uitgangspunt Is dat de verdeling van de gehaltes van de afzonderlijke PAK overeenkomt met de gemeten waar

der in Emissies en verspreiding van verontreinigingen bij berging van niet vermarktbare grond Zandmaas' 

(Rijkswalerstaat, zooo). In de bodemzoneringskaart worden immers alleen de PAK-Iotaalgehalles weergegeven. 
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Tabel 8 Gebruikte formules ter berekening van de grondwalerfluxen 

%tof • f<"^*''°<:-Hot K^ioi • verdelingscoëfficiënt voor een slof (m'/kg) 

foc - fractie organisch koolslof (•) 

Koc-^,o( " verdelingscoëfficiënt voor een stof tussen 

organisch koolstof en water (m'/ltg) 

^(aq) • ^(ij/'^slol ^(iq) ~ tontenlral ie opgelost (kg/m') 

C(;, - conceniraiie in vaste fese (kg/kg) 

R,,,, - 1 * (rho*K„„^/p "sior " retardatiefaclor (-) 

rho " buikdichtheid bodem (kg/m'} 

p - porositeit (-) 

^«of " ^walB/^slof V^io, - transportsnelheid van de stof (m/ifl 

^«aiei " Bfondwatersnelheld (m/jr) ("neerslagoverschol) 

'^ilof* ^Mol**^(aq) ^siof • " " * ^^^^ grondwater (kg/m'.jr) 



Tabel 9 In voetparameters («r berekening van de gtondwaterfluxen 

StPf f K KM 

(m'/ks) 

Vwaler 

(m/jaar) 

0.25 

Vwater |c| 

(m/|aar) 

0.1 

tho 

{kg/m3) 

2 

porositeit 

0.3 cadmium 1 9 

Vwaler 

(m/jaar) 

0.25 

Vwater |c| 

(m/|aar) 

0.1 

tho 

{kg/m3) 

2 

porositeit 

0.3 

lood 1 as 0.25 0.1 2 0.3 

koper 1 6 0.25 0,1 2 0.3 

zink 1 3J 0,25 

0,25 

0,1 2 0.3 

naftaleen 

fenantreen 

0.025 100 

0,25 

0,25 0,1 2 0.3 naftaleen 

fenantreen 0.025 39.8 0.25 0,5 3 0.3 

antraceen 0.025 50.1 

63.1 

o,?5 0.1 2 0.3 

fluo ran teen 0.025 

50.1 

63.1 0.25 • , i 2 0.3 

Toelichting 

Vwater [{| betreFt de con so II da tie flux. 

De Koe-waarden zijn afkomstig uit 'Emissies en verspreiding van verontreinigingen bij berging van niet ver-

marktbafe grond Zandmaas' (Rijkswaterstaat. 2000), 

Tabel 10 Berekende poriënwalerconcentratles per verontreiniglngsklasse 

9A 

•tof 

klasse 0 

(m/Q 

klasse 1-3 

(ug/l) 

klasse 4 

(ug/O 

cadmium 0,029 0,249 0.903 

lood 0,479 4.321 8.707 

koper 1,283 5.717 12.133 

zink 1 Ä 9 10.641 27.169 

naftaleen ojnz 0.046 0.309 

fenantreen <WH5 0.173 

0.047 

1.15S 

0.31S 

1.353 

antraceen 0,012 

0.173 

0.047 

1.15S 

0.31S 

1.353 fluorsnleen 0.052 0.203 

1.15S 

0.31S 

1.353 

Tabel 11 Berekende grond wate rfluxen per veronlrelnlgingsklasse 

•tof 

klasse 0 

fftot 
(g/ha/ir) 

Vwater =0.35 m/|i 

klasse 1-3 

fe/ha/jr) 

0,622 

10,803 

lar 

klasse 4 

(g/ha/jr) 

2.258 

Vwater =0, 

klasse 0 

{g/ha/)r) 

0.029 

1 m/jaar (conssolldatleflux) 

klasse 1-3 klasse 4 

ö^ha/jrï (g/ha/lr) 

0,249 0,903 cadmium 0.07z 

Vwater =0.35 m/|i 

klasse 1-3 

fe/ha/jr) 

0,622 

10,803 

lar 

klasse 4 

(g/ha/jr) 

2.258 

Vwater =0, 

klasse 0 

{g/ha/)r) 

0.029 

1 m/jaar (conssolldatleflux) 

klasse 1-3 klasse 4 

ö^ha/jrï (g/ha/lr) 

0,249 0,903 

lood 1.196 

Vwater =0.35 m/|i 

klasse 1-3 

fe/ha/jr) 

0,622 

10,803 31.767 0.479 4.321 8,707 

koper 3,208 14.292 30.333 

67.932 

1.383 5.717 12.133 

zink 4.172 26.602 

0,116 

30.333 

67.932 1.669 10.641 27.169 

0,309 naftaleen 0,030 

26.602 

0,116 0.772 0,012 0.046 

27.169 

0,309 

fenantreen 0,113 0.433 2.88S 0.045 0,173 1.155 

antraceen 0.030 0,118 0.787 Q,012 0,047 

0.203 

0.315 

1.353 tluoranteen 0,13t 0.507 3.383 0.0 S3 

0,047 

0.203 

0.315 

1.353 



Tabel 12 Relatieve blootstelling leeFlaag 

Beglnsltualle NulalternaÜef Voorgenomen, Vooigenomen. Elaggerspecle- Terugplaats 

activiteit. activiteit. slortplaatsen- altematier 

ongescheiden gescheiden altematief 

100% 68% 69% 36% ï6% 114% 

De relatieve blootstelling <s berekend door middel van de Formule in bijlage 3 (Afwegingamelhode) uit hel voorontwerp Beleidsre

gels ABM. 

Tabel 13 Relatieve verspreiding oppervlaktewater 

Beginsituatie Nulaltematler Voorgenomen, Voorgenomen, Baggerspecie- Te rugp laats-

activiteit. activiteit. SlortpUatsen- alternatief 

ongescheiden gescheiden altematief 

100% 85% 8 1 % 73% 73% \03% 

De relatieve verspreiding naar oppervlaktewater Is berekend door middel van de formule In bijlage 3 (Afwegingsmethode) uil hel 
voorontwerp Beleidsregels ABM. 

Zoals beschreven in bijlage 3 is de verspreiding naar oppervlaktewater niet afhankelijk gesteld van oveistromingsfrequentie, over
stromingsduur en erosiesnelheid. 

Tabel IA Relatieve grondwaterflux 

Beslnslluatl« NuUltetnaÜef Voorgenomen, 

activiteit, 

ongescheiden 

Voorgenomen, 

adivitelt. 

gescheiden 

Baggers pecie-

sto r1 plaatsen-

alternatief 

Terugplaats-

altematief 

100% 66% •jÜ"/; ^;,7„ 13% 7 1 % 

Oe relatieve grondwaterflu^ is berekend door middel van de formule in bijlage 3 (Afwegingsmethode) uit het voorontwerp Beleids
regels ASM. 
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Bijlage 5 Tabellen verwerkingsopties 

G l o b a l e k w a n t i f i c e r i n g 

van WiHHsielliiiji en verspreidinf; hij 'liDdeni blijfi liodeni' en 'Imdein wiirdl houwsiof' 

'Bildet» hlijfi hoilcm' (fwofdsiuk 6) 

In de elfeabesciirijving van de verschillende aliernaiieven voor de voorwaarden van toepassing 
van verontreinigde weerdyrond als 'bodem blijft liudeni' (liiioldsuik 6) zijn kwaliiaiieve seiires 
aangegeven. Het tjaai iim de (deel)aspetien blimisielling en coniatimogelijkhcden, versprei
ding naar grondwaier en verspreiding naar oppervlaktewater. Een kwaniiiatieve weergave met 
beliidp van prncenien, zoals bij de beselirijviiig van de effecten van de alternatieven voor de 
boofdkeiize is gegeven, is liier niel goed nmgelijk. Dit komt doordat deze percentages afhanke
lijk zijn van de specifieke vcrDnlreinigingsiliiaiie van het hele projecigebied in het algemeen en 
van de locaties waar de toepassing 'bodem blijfi bodem' wordl gerealiseerd in het bijzonder. 

De relatief sterke invloed van de lokale verontreiiiigingssiiiiaiie op de kwantitatieve beschrij
ving van de effecten (in dit geval in procenten l.o.v. de uitgangssituatie) wordt veroorzaakt door 
het karakter van de alternatieven. Bij het niilaltematlef (d.w.z. de iiilgangssitnatie) en hel alter
natief 'kwalifcil oorspronkelijke bodem ais norm' worden de kwaliteit van, en uilspoeling uit, 
de weerdgrond die na realisalie aanwezig is. bepaald door de (oorspronkelijke) lokale veroni-
reinigingssiiuaiie van de bodem. Voor de overige aliernaiieven is dit strikt genomen niet het 
gevai. De kwaliteit van en uitspoeling uit de weerdgrond die bij deze aliernaiieven tia realisatie-
aanwezig is, wordl bepaald door een algemeen geldende norm, die geen directe relatie heefi 
met de kwalileil van de oorspronkelijke bodem. Deze algemeen geldende normen zijn respec
tievelijk: 
• imniissie norm (Cal I) van hel bouwsloffenbesluil; 
• herveronireinigingsnorm in combinatie mei bodem gebruikswaarde natte natuur; | 97 
• bodemgebruikswaarden droge natuur. 

Om toch kwantiialiel inzichl ie geven in de effecten zijn ctmform de afwegingsysiemaiiek per
centages berekend voor de effecten blootstelling- en con tact moge lijkheden, verspreiding naar 
grondwater en verspreiding naar oppervlaktewater. Aclief zijn drie scenario's voor de vcront-
reinigingssitualie als uitgangspunt gekozen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd mei de gege
vens en het spreadsheelmodel van hel specifieke herinrichtingsprojecl zoals opgenomen in 
bijlage 4. 

De scenar io ' s zijn a ls volgt : 
Scenario Middel: Gemiddelde bodemkwalitcil van hel fictieve lierinrichlingsprojetl 
Scenario Hoog; Sterk verontreinigde localie van loepassen (# 7o klasse 4 in oorspronkelijke 

bodem) 
Scenario Laag: Lichl lot matig verontreinigde localie van toepassen (geen klasse 4 specie 

in oorspronkelijke bodem). 

Voor de vertaling van de alternatieven voor de voorwaarden van de loepassing 'bodem blijfl 
bodem' naar kwaliteit van de bodem zijn de volgende uilgangspunien gehameerd. 



Tabel i vertaling van alternatieven naar bodemltwaliteit 

Alternatief 

Nuialiernatief 

Kwaliteit (concenlralies) oor-

spionkelijke bodem als norm 

Immissie (Catagorie I) 

Bouwstoffenbesluit als noim 

Voorgenomen activiteit: 

HVN/BGW als notm 

MMA; BGW-droog als norm 

Vertaling naar bodemkwatitelt 

Uilgangssituatie gelijk aan Dorspronkelljke bodemkwaliteit van het scenario. 

Oorspronkelijke bodemkwaliteit van het scenario met reductie van ]0% voor 

hoeveelheden klasse 4 en klasse 1-3 (beide vervangen door klasse o). 

Gemiddelde kwaliteit weerdgrond die in het hehnfichtingsproject vrijkomt met 

30% reductie van de hoeveelheid klasse 4 vanwege het overschrijden van 

de immissienorm. 

Gemiddelde kwaliteit weerdgrond die In het herinrichtingsproject vrijkomt voor 

zover de HVN/BGW norm niet wofdt overschreden. Voor 50% wordt de BGW-

nat (klasse o • 3) aangehouden en voor 50% hel herverontreinigingsniveau 

(klasse o - 2). 

Alleen klasse o en een beperkte hoeveelheid klasse 1 kunnen worden 

toegepast. 

Op basis van d f in laht-l I wi-crtiuticven vertal ing v j i i ile vnorwaardcn naar Imd fn i kwa l t i c l i z i jn 

v()(ir U-iliT scenario de iicTcentages van bi ixi lsiel l inH en a>i i iaam(inel i i l \ l iedei i , verspreiding naar 

Urondwaier en verspreiding naar oppervlaktewater berekend. De rosi i l iaten zi jn weergegeven 

in tabel 2. 

Tabel 2 Berekende percentages voor 'bodem blijft bodem' 
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Nulalternalief: 

ui^angssltuatie 

Kwaliteit 

Oorspronkelijke 

bodem als norm 

Immissie 

(Catagorie 1) 

Bouwstoffen

besluit als norm 

Voorgenomen 

activiteit: 

HVN/BGW-

nat als norm 

MMA 

BGW-droog 

als norm 

Blootstelling leeHaag 

Scenario Middel 100% 94% 95% 5 1 % 25% t 

7% Scenario Hoog 100% 92% 27% 15% 

25% t 

7% 

Scenario Laag ioo% 34% 199% ioS% 53% 

Verspreiding naar oppervlaktewater 

Scenario Middel ioo% 

Scenario Hoog 100% 

94% 

9a% 
95% 5 1 % 28% Scenario Middel ioo% 

Scenario Hoog 100% 

94% 

9a% 27% 14% 8% 

Scenario Laag 100% 94% 200% 107% 59% 
Verspreiding naar grondwater 

Scenario Middel 100% 95% 98% 77% 36% 

Scenario Hoog 100% 93% 43% 34% 16% 

Scenario Laag 100% 93% 138% 1DS% 51% 

Voor hel MMA (BGW-droog als norm) worden bij alle scenario's aanzienlijk lagere percentages 
voor Moolsielling en verspreiding berekend dan voor de iiilgangssiinaiie. De vuorgeiionien 
atlivileil (HVN/BGW als nonn| leidt lot duidelijke vermindering van blootstelling en versprei
ding bij de scenario's middel en hoog. Wanneer de bodem in de nitgangssituatie slechts matig 
verontreinigd is, zoals dal op de hogere terraszones langs de ()nbediikie Maas hel geval kan zijn, 
kan de toepassing van de HVN/BG W-norm juist uil een geringe toename van de blootsiellingen 
verspreiding leiden. 

Het alternatief 'kwaliteit oorspronkelijke bodem als norm' heeft bij alle scenario's een geringe 
vermindering van de blootstelling en verspreiding lot gevolg. Dit laai zich eenvoudig verklaren 
door de aard van hel aliernaiief. waarbij de kwaliteit van de oorsprimkelijke bodem (en dat is 
levens de iiitgangssiniatie) als norm wordt f;ehanieerd. hi de praktijk zal bij de toepassing van 
'bodem blijft bodem' volgens dit alternatief meestal gemiddeld iels schonere grond worden 
gebruikt om er zeker van te zijn. dal na realisaiie de bodem ook <iaadwerkelijk .lan de norm 
(kwaliteit van de oorspronkelijke bodem) voldoet. 



Bij ht' l alternatief ' Immissie bouwsioffenbeslui t als n o r m ' zi jn de berekende perceniages en de 

onderl inge vt ' rhmid in i ;cn inei üi idiTe . i l tcmai icven afhankel i jk van hei scenario. In scenario 

Laag (l ichi lo l maiige v iTonUcini j jde weerdgrond als ui igangssliuaiie) leidi bel al lernai ief ' I m 

missie bouwsiodenbeslu i i als n o r m ' lo i grotere bUinistel l ing en contactniogel i jkheden en ver-

sj ireidins naar liet g rondwa ie rdande i i i igatigssi i i iai ie (percenlagegro ierdan IDO'X)). Bij scena

rio Middel en Hoog is dal ju is i andersom. Vooral bi j hel scenario Hoog wo rd l zelfs een aanzien

l i jke reduciie bereik i . Wel bl i jk t duidel i jk , dal de vot i rgenomen activiteit 'HVN/BGW als n o r m ' 

in alle scenario's lot minder bloolsiel l ing en verspreiding leidt dan het a l temai ie l ' Immissie 

bonwsiof fenbeshi i l als n o r m ' . 

Bi'iieiii wonli bouwstof' (Iwofdsltik 7) 
Op de/elfde w i j / e als voor 'bodem b l i j l l bodem' zi jn ook viKir de a l temai ievei i van 'bodem 

word l bouwstof ' percentages berekend voor blootstell ing en verspreiding naar grondwater. Deze 

berekeningen zijn gebaseerd op hel gebruiken van verontreinigde vveergrond voor het aanleg

gen van kaden, zoals is opgenomen in hei fictieve her inr ichi ingsprojecl . Kaden maken alleen 

contact met het oppervlaktewater bij zeer hoge waterstanden en daarom is de verspreiding naar 

oppervlaktewater niet meegenomen. 

Bij de berekeningen zijn dezelfde scenario's gehanteerd als bi j 'bodem blijft bodem'. De u i i -
Hangssituaiie is in het scenario iVliddel minder sterk verontre in igd, omdai de kaden vooral wor
den aangelegd oj i de wal hogere delen van hel winterbed, waar de afgelopen eeuwen minder 
sedimentatie heeft plaats gevonden en de bodem dus minder veronire in igd is. 

[n hel geval van bodem word t bouwstof is er maar één alternatief dat afhankel i jk is van de 

veronireinlgingssi iuat ie van de locatie waar de verontreinigde weerdgrond als bouwslof w o r d l 

toegepast en dat is het al iernaitef 'kwal i te i t oorspronkel i jk bodem als n o r m ' . 

Voor de vertal ing van de al ternat ieven voor de voorwaarden van de verwerkingsopt ie 'bodem 

blijft bodem' naar de kwal i ie i i van de bodem zi jn de volgende ui tgangspunten gehanteerd. | 99 

Tabel 3 Vedaling van alternatieven naar kwaliteit bouwstot 

Alternatief Vertaling naar bodem kwaliteit 

Nulallematief: uitgangssituatie Toegepaste weerdgrond voldoet aan het bouwstoffenbesluit (dus geen klasse 

4 weerdgrond) de verhoudingen klasse o - 3 ïijn gebaseerd op het 

gemiddelde van het Relieve herinrichtingsproiecl. 

KwaiileJI oorspronkelijke Oorspronkelijke bodemkwaliteit van hel scenario met reductie van 10% voor 

bodem als norm hoeveelheden klasse 4 en klasse 1-3 (beide vervangen door klasse o). 

Voorgenomen activiteit Gemiddelde kwaliteit weerdgrond die in hel herinrichiingsprojecl vrijkomt met 

Immissie (Categorie I) 30% reductie van de hoeveelheid klasse /^ vanwege het overschrijden van de 
bouwstoffenbesluit als norm immlssienorm. 

MMA: kem Immissie ICaiegorie I) Kern: Gemiddelde kwaliteit weerdgrond die in het herinrichtingsproject 

bouwstoffenbesluit als norm, vrijkomt mei 30% reductie van de hoeveelheid klasse 4 vanwege het over 

mantel BGWdroog als norm, schrijden van de immlssienorm 

Afdeklaag: Alleen klasse o en een beperkte hoeveelheid klasse 1 

Op basis van de in label 1 weergegeven vertal ing naar Itodeni kwal heit zi jn vervolgens voor 

ieder scenario de percentages van blootstel l ing en eontacimogel i jkheden en verspreiding naar 

grondwater berekend. Hierbij is de blooistel l inn en verspreiding van het n i i la l iernal ie f als i i i i -

gangsptini genomen (1007o). De resultaien zijn weergegeven in label 2. 



Tabel 4 B«rekende percentages voor 'bodem wordt bouwstof 

Nulalternatlef: 

ui^angssituatie 

Kwaliteit 

Oorspronkelijke 

bodem als norm 

lm missie 

(Calagorie 1) 

Bouwstoffen

besluit als norm 

lm missie 

(Catagorie 1) 

Bouwstoffen

besluit ab norm 

BGW-deklaag 

Blootstelling leeflaag 

Scenario Middel 100% 79% 163% 42% 

Scenario Hoog 

Scenario Laag 

100% 622% 163% ^ 2 % Scenario Hoog 

Scenario Laag 100% 69% 163% 42% 

Verspreiding naar grondwater 

Scenario Middel 100% 72% 121% 85% 

Scenario Hoog 100% 266% 121% 85% 

Scenario Laag 100% 68% 121% 85% 

100 

Uil t.il)el 4 hl i jkt . i l . i i a l l f i - i i de perccniaßi-s voor ht ' i al iornat icf ' k w d j i i f i i oorspronk f l i j kc l io-

t icd i ' tiis no rm i i tha i i k f l i j k zijn van liet scenarii). Bij cIc (>verit;i' a l ic rnt i i icvcn zi jn ile r iornu'n 

n i f I gckoppeid aan de oorsprot ikel i jke bodem en i^ t l f toepassing dus n ie l van af l iankel i jk . Het 

gebni ik van klasse 4 weer(if;ron(i ^iK I toi iwsiot leidt I'ij de voort jenomen a a i v i l c i l lo l een loena-

rne van de Moois ie l l i i ig en coniacunogel i jkheden en van de vcrspreidinu naar hel j i ro i idwaier 

len opzichte van het nulal lernat ief. Hierbij d ieni opgemerkt te worden , dat het bij de versprei

ding naar liet Krondu-ater om hele lage concei i i rai ies gaai, w a m al het materiaal voldoet aan de 

imi i i iss ie i iorm (ealagorie I) van het bouwslol le i ibesJui l . 

Bij het M M A worden door het toepassen van een relatief schone aldeklaaj; de blootstel l ing en 

eoniaeimogel i jk l ieden minder dan in bel lu i la l ter iunief. tJpval lend is dal dit ook geldt voor de 

verspreiding naar hel grondwaier . l i e toename van verspreiding door hei toepassen van klasse 

4 weerdgrond in de kern wordt meer dan gecompenseerd door de afname van verspreiding 

dooi de te la i ie l schone deklaag. 

Doordal de onrspronkehjke i iodeni Ier plaatse van de kaden relatief schoon is zijn de blooisiel-

l inn en verspreidi i ig bij hel a l iernai ie l 'kwal i te i t oorspronkel i jke l iodem als n o r m ' (scenarii) 

Middel ) m inder groot dan het i iu la l iernai ie f (loepassen con fo rm boi iwsiof fenbesini t ) . Dit ver

andert drasiiscli bij het scenario Hoog. waar de oorspronkel i jke bodem sterk verontrein igd is. In 

dal geval zi jn blootsielt ing en verspreiding veel groter. 



Bijlage 6 Reinigings- en bewerkingsopties 

In le id ing 

Hci l)cwcrkL'ii vüi i vtTdi i iR' in igt ic weerdgrond l ic i- i i cori iweek 'd ig doel. Ten i'crMc kunnen o|> 

deze wi jze nu i t i g tocpashare grortdsiotfen worden gewonnen. Ten Iweede beht)even minder 

afv.i lsinffen ie worden fiesiori. In de/e bijlage wor i len versdi i l le iu le bewerkingsieehnieken voor 

veroi i i re in igde weerdgrond beselmnwd en vervolgens beoordeeld op de relevaii ie asj iet ien. In 

het vervolg van deze bijlage wordt naast de term weerdgrond ook de term baggerspecie ge

bru ik t , n i l l ieefl Ie maken niet de l ielangrijkste bron die bij het opstellen is gebruikt. 

Bi j het oj isiel len van deze not i t ie is namel i jk gebruik gemaakt van beschikbare gegevens uit het 
AKWA-rappor i ' verwerk ing van baggers|ieeie'. Hierbij d ieni vermeld ie worden dal dit rapport 

be i rekk ing beei l op baggerspecie in hel algemeen en geen speeiheke gegevens beval over de 

weerdgrond die v r i j komt bi j de ver ru im ing van het Maasdal. Daarnaast is nog gebruik gemaaki 

van algemeen beschikbare informat ie over dit onderwerp. 

B e w e r k i n g s t e c h n i e k e n 

Bi'Sihrijviiui benerkiittjslcilnüi'kcn 
De [e ibn ieken voor bewerk ing van baggerspecie zijn gebaseerd op verschil lende processen. 

Veetal worden coiidiinaties van technieken ingezet. Hieronder worden de icc in i ieken in toene

mende mate van complexi tei t , kosten en veronlreinigingsgraad beschreven. 

Z a n d sche id i n g 

Ui l zandige baggerspecie (vuistregel is min imaal 6 0 % zand) kan met behulp van zeven, sedi-

memai icbekkens of hydrotyclonage een deel van het zand worden teruggewonnen. De bagger- | ^ ° ^ 

speeie wort l l gespliist In iwee deeisiromeii : een zandfraeiie en een sliblraelie. Vemmreiu ig ingen 

zi jn meestal gebonden aan de slihlractie. De zandfraeiie is vaak al s tho im of eenvoudig ie re in i 

gen. Indien de verontre in ig ing is doorgedrongen in de por iën van bel zand of als niet ie verw i j 

deren coaling o m de zanddeeltjes heen / i l , is zaïuiscHeiding niel mogel i jk. 

Voordelen van zandscbeiding zijn een verminder ing van hel ie storten vo lume aan baggerspe

cie en hel ontstaan van een berbruikbaar prodnci (zand), dal weer kan worden verkocht. De 

verkoopbaarheid hangt echter sterk af van de vraag en van de specifieke eigenschappen. Nadeel 

vciu tieze techniek is dat een sterker verontreinigde sl ibfradie overbl i j f t met slechie c iv ie l iechi i i -

sche eigenschappen. Toepassing van deze s l ibfradie o( resis inxtm is naar verwacht ing niel mo 

gelijk, ioda i deze zal moeien worden gestort. 

Ri jpen en landfar inen 
De technieken r i jpen en landfarmen l i jken slerk op elkaar en zi jn vooral geschikt voor de aan

pak van organische veroni re in ig ingen. Bi j deze technieken wordt de iiaggerspecie op speciale 

terreinen uitgespreid in lagen van 0,5 to l circa I meter hoog. Door drainage wordt de bagger

specie ontwaterd , waardoor een reductie van hel vo lume word l bereikt. Vervolgens kan de 

baggerspecie onder invloed van lysisch en chemische processen gaan ' r i jpen ' . Di l l ie lekeni dat 

de structuur van de baggerspecie verandert en een begin word l gemaaki nu-i de na iuur l i j ke 

afbraak van organische (micro)veroni re in ig ingen. 

Landfarmen vereist meer bewerk ingen van de baggerspecie dan r i jpen. Door hel ploegen en 

frezen van de geri jpte baggerspecie komt er meer zuurstof in <le bodem, waardoor de hiologi-

sclie afbraak van organische stoffen sneller op gang ko in i . Landlarmen is geschiki voor mai ig 

zandige to i zandri jke baggerspecie met een hoog gehalte aan (organische) verontre in ig ingen. 

Door phyloremedia i ie (gebruik van planten of bomen als reinigingstechniek) kan de loevoer 

van /nu rs to l en daarmee de bacieriëte afliraak vi]u TAK en minerale olie worden gestimuleerd. 

Na r i jpen of landfarmen ontslaat haggerspede met een andere s i r u d u u r en een lagere veront

reinigingsgraad. 



Afhankelijk van de fysische samensielÜng kan deze grond worden (oegepasi in ^jeluidswallen, 
(weg)ophot;inj;fn iif a\s afdekking van siortpiaaisen. Bij loeisin^ aan lu-i Bouwsioffenliesluit 
kunnen mnyelijk prutilemen ontstaan door de muliiliieii van suUaaiof a<inwe.cit'ea)ncentraiies 
van minerale olie. 

Kuudo immobi l isa t ie 
Deze lechniek is yerichi op het vastleggen van organische stoften en zware meialen. Koude 
immohilisaiii' he^iin! mei een periode van rijping, waarna bindmiddelen worden toegevoegd. 
Hierdoor worden de aanwezige vemritreinigingen ingekapseld. Koude immobilisaiie is geschikt 
voor sierk vernnireiiiigde haggerspecie (klasse 3 en 4), die niet in aanmerking konii voor zand
winning of rijping lol Categorie I grond in een depot. 

De techniek biedt met name mogelijkheden voor zandige en matig zandige baggerspecie die 
veromreinigd is mei /ware meialen. Hel gehalte aan organische veroinreinigingen mag, van
wege de strenge saniensiellingeisen voor organische componemen in hei Houwslnffenhesliiil, 
niet al ie grooi ^ijn. Volgens AKWA (bron: facisheel 99002) is baggerspecie mei meer dan 10% 
lul um en 10"/. organische slof moeilijk In-vverkbaar Volgens een sludie vsu TNO geliield 'kou
de imuiobilisaiie is haalbaar' hoefl een organisch siofgehalie van I 5-20'K) ediler niel direci een 
probleem te zijn. Voor immobilisaiie moei de baggerspecie bij voorkeur 'sieekvasi' (40% droge 
slof) en gerijpi zijn. Prodiicleu van koude immobilisaiie zijn grond en granulaai. Mei belrek
king tol iiiiioogeisen van hel ßoiiwsioflenliesluil kunnen /ware metalen, suHaien en loslaten 
een probleem opleveren bij de toepassing van deze producten. 
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Thermische immobi l isa t ie 
Voor de bewerking van tiaggerspecie waarop geen eenvoudige bewerkingsiechnieken kunnen 
worden toegepast, komt ihermische immobilisaiie in aanmerking. Bij thermische immobilisaiie 
wordi hel materiaal zo sterk verliii (950-1400 C] dat organische veroiureinigingen worden 
verbrand en meiaten worden vastgelegd. Hierdoor is deze techniek geschikt voor baggerspecie 
mei alle iyiien veronireinigingen. Het resultaat is een herbruikbaar product zoals bijvoorbeeld 
kunstgrind, kunslbasall of baksteen. Als voorbewerking uioei grof vuil worden verwijderd en 
(eventueel) zandscheiding worden uiegepasi. Alleen bij zeer slibrijke baggerspecie is zandschei-
diug niel nodig. 

Selectie va» bewerkhtifsteihiiieken 
Van lielang is óf en zo ja, welke leclmieken geschikl zijn voorde bewerking van verontreinigde 
weenlgrond (niei-vermarkibare deell binoen hel Maasdal, Algemeen geldl dal de leclmische 
mogelijkheden voor bewerking van verontreinigde weerdgrond worden bepaald door: 
• de eigenschappen van de weenlgrond (zandgehaite, "A, org. slot); 
• hel lype verontreiniging; 
• de mate van veronlreiniging. 

Tabel i Owenicht van toepassingseisen voor verst hillende technieken Ibron; AKWA, 30oO: AKWA-factsheet 99.002) 

Techniek Resultaat Voorwaarden voor toepassing 

Sa me nsl e Hinge! sen 

weerdgrond 

Type verontreiniging Wate veronlreiniging 

Zandscheiding Fraciiesctieiding ;andgehalle > 40%; 

org, slof < 20%; 

puin/grove delen ( 10% 

Cocktail 

liware metalen. 

PAK/olie) 

&een eisen 

Ri|pen Volümereductie (matig! zandig tol slibnjk 

(matig) zandig tol slibrijk 

PAK/olie Klasse 3 

Lardfarmen VolLjmeieductie. 

(matig! zandig tol slibnjk 

(matig) zandig tol slibrijk PAK/olie Klasse 3 

&ond (+4 voor PAK/olie) 

Koude Bouwstof mallg zand ig Cocktail (rware Klasse 3 * 4 : 

immabilisatie (granulaat) (50-70% 1 63 (im); 

org. s lo l i 10-15% 

metalen. WK/olie) geen hoge gehalten 

aan organische micro-

«eronl re inigingen 

Thermische Product (kunst Slibrijk Imeestal na Cocktail (zware metalen. Klasse A (« BAGA) 

immobilisaiie basalt, baksteen) fratlirsclieiding) PAK/olie) 



In tabel 1 is een «verzicht gegeven van de eisen mei bctrekltint! lot weerdjinind die worden 
gesteld aan het toepassen van verschillende tiewerldnssfechniekeii. Door bovenstaande labe! ie 
viTtjelijken met de eigensthappen en de gemiddelde sa men steil inj; van de veriiinreinigde weerd-
griind (/ie lahel 2), kan een ruwe inschaiiing worden gemaakt van de toepasbaarheid van de 
verschillende technieken binnen ABM, 

Tabel i Overzicht van de gemiddelde samenstelling van de verontreinigde weeidgrond binnen de Maas 

(8ron: Bodemïonetingskaatt Maasdal van CSO. 1999 & notitie Frank Scheffer d.d. 25/1/01) 

Eigenschappen Gemiddeld 0» 1 proce nlen) 
Zandrijk (> 60%} 

Organische stof 

24% 

proce nlen) 
Zandrijk (> 60%} 

Organische stof 5% 
Lutum 18% 

Grove delen (vuil) 

Aard verontreiniging 

Onbekend 

Zware metalen. PAK, PCB's 

Birmen de verruiming van hel Maasdal lijkt zandscheiding de meest voor de hand liggende 
lethniek. Circa 24'Mi van het niel-vermarkthare materiaal betreft zandrijke baggerspecie (^and-
gehalte >60%). Naar schatling heeft nog eens 4 0 % van het niet-vermarkibare maieriaal een 
zandgehalte van 40-60%. 

Gezien het type verontreiniging (cocktail) zal hei toepassen van lechnieken zoals rijpen en 
landfarcnen (iKiogstwaarsciiijnlijk) niet ot weinig effeclief zijn. Na bewerking zal namelijk een 
grool deel van de gerijpte weerdgrond nog steeds verontreinigingen bevallen (bijvoorbeeld 
zware metalen die aan de fijne fractie zijn gebcmden). Vo()r 'nat te ' baggerspecie kan rijping wel 
als proces worden toegepast om voliimereduclie ie realiseren. 

Hei gemiddelde perceniage organische stof van weerdgrond in het Maasdal ligt naar schatting | '03 
rondde 5'M. (label 2). Dil beiekent dat toepassing van koude immobilisatie in ieder geval moge
lijk is. Een mogelijk probleem bij toepassing als bouwslof is hei niiiooggedrag \aw o.a. zware 
metalen. 

Thermische immobilisatie is toepasbaar voor de meest verontreinigde baggerspecie, die na toe
passing van eenvoudige bewerkingstechnieken (7.()als zandscheiding, rijpen of iandfarmen) als 
resislroom over blijh. De techniek is gcschikl voot baggerspecie met een cocklail aan verontrei
nigingen. 

S y n t h e s e 
Op grond van een vergelijking nissen de gemiddelde samenstelling van verontreinigde weerd
grond en de voorwaarden voor toepassing van verschillende bewerkingsiechnieken, komen 
drie technieken naar voren die, technisch gezien, toepasbaar zijn binnen rivierverriiimingspro-
jecien in hei Maasdal. Deze lechnieken zijn: 

• zandscheiding 
• koude immobilisatie 
• iherniische imniohilisaiie 
Thermische immobilisatie wordt bij voorkenr na zandscheiding loegepasi, tenzij het reeds slib
rijke weerdgrond beireh. Koude inimohilisaiie is een proces dal direct toepasbaar is voor gerijp
te (weerd)grond. Indien het 'nai te ' baggerspecie betrefi, dieni de baggerspecie eerst Ie worden 
ontwaterd. 

Afweging 

De mogelijkheden om deze bewerkingsiechnieken binnen ARM toe te passen, is niet alleen 
afhankelijk van de technische loepasbaarheid, die in de vorige paragraaf is beschreven Aspec
ten zoals nitvoerbaarheid. energieverbruik, ruimtebeslag, kosien alzetmogelijkheden van de 
herbruikbare pn iduden en restslromen die door bewerking van verontreinigde weerdgrond 
ontslaan, spelen ook een belangrijke rol. 



Algemeen 
Inndentele parlijen wi'crdgmnd kunnen, vanwege hun samenstcllinj; (Iiijvoiirliceld hoog wnd-
fïi'liülie). in aanmerking kinmen komen voor /andschL-iding. indien ddi t inandeel luiallMar is 
eii paM t>inneri de iiilvoeringsplanning van de riviervemiiniing. Er is weinig ii.ialkiarheidson-
derzoek gedaan naar koude imniobilisaiie binnen rivierverrnimirigsprojecten. In hel algemeen 
geltl! dal deze lechniek niei goedkoop is (circa € 32 per in ' ) , [tiaar wel een [iriiikhaar prodncl 
(cemenlsleen ol graiuilaai) opleven. Omdai er bij roepassing van koude iinmohilisaiie geen 
resistromen ontstaan, kan de locaiie van de bewerkingsinsialiaiie zodanig worden gekozen dal 
grootschalige toepassing mogelijk wordt. Uil een landelijke studie naar de bewerkingsm()gelijk-
heden voi)r baggerspecie is gecoostaieerd dal ihermische imniobilisaiie als techniek te dtmr 
(€ 55 per m ' ) is om op korte termijn ^rooischalig toe te passen. Door de lioge kosten en het 
hoge energieverbruik heeh deze techniek een lager milieurendemeni (gerekend per i n ï ie ver
wijderen baggerspecie) in vergelijking tot andere technieken. Hei aanbod van de meest veront
reinigde baggerspecie zal naar verwachting beperki zijn, zodat de bijdrage aan depot besparing 
bij toepassing van deze techniek ook gering /al 7ijn. 

K n e l p u n t e n 
Bij /aiulscheiding van niet-vermarklbare baggerspecie die bij rivierverrniming vrijkomt, spelen 
de volgende kueliumien; 
• uitvoeringstechnische probletnen (gescheiden ontgraven leidt tot extra voorbereiding, be

geleiding, toezicht en graafwerk): 
• bij toepassing van sedimentaliebekkens in de weerden kan in de wintermaanden niet wor

den gewerkl, hetgeen leidl lot logistieke problemen en vertragingen in de verschillende 
projecten; 

• hogere transport kosten indien de zandscheiding niet in de nabijheid van het project kan 
plaalsvindeii; 

• wat betreli van de resisir()om is geen sprake meer van een gebiedseigen kwaliteit, waardoor 
deze baggerspecie grotendeels zal moeten worden gestort (in bestaande depots); 

"ï^l • a f zet problemen mei z_and als p rodua (laagwaardige kwaliteit, t ( )enemendednikopt lemarkt) ; 
• de kans is groot dat rivierverruimingspecie wordt vrijgesteld van de Wbm-heffiiig, waarmee 

een duidelijk signaal wordt afgegeven dal zandscheiding in het rivierengebied niet wenselijk 
is. 

Milieuliyifienisthe aspecten 
Afhankelijk vju de geko/en techniek en de precieze aard van de verontreinigingen kan de 
verspreiding van en blooisielling aan veronireinigingen mei behulp van bewerkingstcchnieken 
sterk worden teruggedrongen in vergelijking tot de huidige situatie en het rechtstreeks storten 
in baggerspeciedepois. 

ninirz'Uimlu'hi 

Door zandscheiding ontslaat een bruikbare bouwstof (bijvoorbeeld ophoogzand). Daarnaast zal 
een sterker vercmireinigd restproduct achterblijven. Dit resiproduct moet naar een bestaand 
baggerspeciedepot of reinigingsinsiallatie worden gebracht. Hei gevolg is dat grote transportaf
standen nodig zijn en daarmee meer energieverbruik en extra emissies naar water of lucht 
optreden. Positief effect is het feil dat er minder grote htieveelheden liaggerspecie worden ge
transporteerd. Zandscheiding met behulp van sedimentaliebekkens leidl tot een aanzienlijk 
(lijdelijk) ruimtebeslag, dat bij voorkeur in de nabijheid van de locatie moet worden vrijge
maakt. 

1 let bewerken van verontreinigde weerdgrond door koude immobilisaiie heeft als resultaat dal 
de verontreinigende stoffen grotendeels immobiel worden gemaakt. De ie verwachten nadelige 
milieueffecten bij koude en thermische imniobilisaiie zijn: een hoog energie- en grondstoffen
verbruik, de productie van afval en een toename van emissies van schadelijke sloffen naar 
waier, bodem of luchi. Voor koude imniobilisaiie geldt dal deze effecten vele malen lager zijn 
dan bij ihermische immobilisaiie. 

Kosten 
De kosten van zandscheiding liggen rond de € 14 per m ' . Indien zandscheiding mei behulp van 
hydrocyclonage plaaisvindi. liggen de kosten iets hoger dan bij toejiassiiig door middel van 



sed if 11 erna I if hek kt'lis. Voor siorien gfldeii dezelfde kosien als voor zaïidscheiding. Voor koude 
idiiiioliilistilif liyjifii de kosieri rond de € Ï2 jier m ' en voor tlieriiiLSche imiiiobilis.ilie rocid de 
€ 55 |)cr m ' (de kosien zijn indieatiet, extinsief liüggereii en ir.iiisponeren. inelnsiel 25"/i. on
voorziene kosien en BTW). 

Aiiiiluhl l'nunMotjcii 
Hel hevverken van veronlreiiii^ïde weerdgrond lot bruikbare prodiiclen zal leiden tol een ver
drom aanbod van IvniwsioEfen. In het kader van de rivierverruiminnsprojeeten in het Maasdal 
is hel de vr.iaj; o( dii wenselijk is. Bij deze projecten komt namelijk al een zodanige hoeveelheid 
aan verkoopbare bouwstoffen vrij dat de marktprijs voor bijvoorbeeld ophoogzand hierdoor 
verder onder druk zal komen te staan. De verwathiing is bovendien dai het extra verkregen 
ophoogzand van een mindere kwaliteit zal zijn dan het direet vermarktbare deel. Dit is het 
gevcilg van het sclieidingsrendement, waardoor er aliijd een percentage fijner materiaal (klei) 
In hel /and /al acliierblijven, waaraan de verontreinigingen 'v.iMziiten'. Daarnaast moet reke
ning worden gehouden niel hel leil dal ophoogzand, gewonnen uil veronireinigde baggerspe
cie, een slecht imago heeft en mede daardoor moeilijk afzetbaar zal zijn. 

Procesmatige aspecten 
De verwachting is dat de uitvoering van de bij toepassing van bewerkingslechnieken in com-
l>lexiieii zullen toenemen. Ge/.ien de variatie aan fysische samenstelling van de weerdgrond 
kunnen meerdere technieken nodig /ijn. Daarbij moei ook rekening worden gehouden met 
exira ruimtebeslag voor de technische insiallaiies en extra voorbereidingen, begeleiding, trans-
|iort en graafwerk om materiaal te ver/amelen dal voldoei aan de eisen en randvoorwaarden 
van de versiliillende bewerkingslecliiiieken. 

DniiiftrUik 
Hel landelijk draagvlak voor bewerken is mojnenteel groier dan voor storien. Men moet er 
echier vanuit gaan dat op lokaal niveau wel degelijk weerstand tegen de locatie van de bewer-
kingsinslallaiie zal bestaan, evenals voor de aanleg v.^n een (tijdelijk) depot, in verlwnd mei de | '•̂ B 
lokale efleiien. 

Recente oimiikkclhhien 
Naar aanleiding van de motie Herrebrugh heefi het kabinel beslolcn om meer in te zetten op 
eenvoudige bewerking van verontreinigde baggerspecie. Helangrijk is dal het inzetten op meer 
bewerking er niel loe mag leiden dal de venvijdering van baggerspecie wordt vertraagd. Hierbij 
zal vooral worden ingezet op (operaliiinele) hewerkingstethnieken zoals zandscheiding, rijiien/ 
landfarmen en kcmde imrnobilisatie. Moinenieel is een belaslingsregeling (Wbm) in voorberei
ding waarin reinigbaarheidscrileria voor baggerspecie worden opgenomen. Baggerspecie met 
een /andgehalte van > 60% /al vermoedelijk voortaan moeien worden beschouwd als reinig-
baar. MomeiUeel wordt nog bediscussieerd of rivierverruimingspecie kan worden niigesloien 
van de Wbtn. 

C o n c l u s i e s 

Het is mogelijk oni de verontreinigde weerdgrond die daarvoor in aanmerking komt. te bewer
ken mei behulp van leclmieken zoals zandscheiding en koude immobilisaiie. Dil jiasl in hei 
huidige beleid. Echter, niel alle verontreinigde weerdgrond kan met deze technieken worden 
bewerkt. Eenv<)udige bewerking via zandscheiding leidi naasi een herbruikbaar product ook tol 
onbruikbare reststroinen, die niet overal mogen worden gestort. Voor deze restsiritom zou in 
principe thermische immobilisaiie in aanmerking kunnen komen, maar deze techniek vormt 
(o.a. door de hoge kosten en het hoge energieverbruik) naar verwachting geen reële bewer
kingstechniek voor de verontreinigde slibfraciie. 

Toepassing van koude inunobilisatie binnen hel Maasdal lijkt enigszins kansrijk. De techniek is 
geschiki voor gerijpie gniTid die een cockiail aan verontreinigende stoffen bevat. Bij gniotscha-
lige loepassing kan de kostprijs voor toepassing van deze lechniek wellicht lager uitvallen. De 
mogelijkheden voor grootschalige toepassing binnen hei Maasdal dienen dan wel eersi nader te 
worden onderzocht. 



De afzeimarkl van deze herbruikbare producten zal voorlopig nog onzeker blijven. Dit woit l i 
voornamelijk veroorzaakt door de knelpunien die er momenteel beslaan met betrekkinji lot 
loeisinj; ^:\n hel üoiiwsioffenbeshiii, de laaj;waardinc kwaliieii en hi't slechte iniajio van hi-l 
verkregen o|ihoiij;/and. 

Op ^rond van de nt[ beschikbare informatie is het moeilijk om i-cn alj;emene uitspraak te doen 
over de liaalbaarlicid vaw bewerkintjsicchnleken binnen de rivierverriiiminj;sprojeelen. Veel 
liani;t af van de lokale omstandigheden (bijvoorbeeKI de beschikbaarheid van rnimie voor lijde
lijke opslag) en de fysische of chemische eigenschappen van de wecrdgrond ter plaaise. In spe
cifieke gevallen /al bewerking mogelijk wel loepasbaar zijn. Projecispecifieke gegevens zijn nodig 
over zowel de eigenschappen van de naar verwachting vrijkomende weerdgrond en de afzei-
mogelijkheden van de jirodncien. Om een globale inschailing Ie knnnen maken, is de bewer
king van veronireinigde weerdgrond meegenomen in hel (fictieve) herinrichtingsproject en in 
de allematieven 
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