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SAMENVATTING

Voor u ligt de Startnotitie van het Mileu-effectrapport Inrichting Hoogwatergeul Lomm.
Hoogwatergeul Lomm is een onderdeel van het project Zandmaas/Maasroute van De
Maaswerken. en combineert vermindering van wateroverlast. zandwinning en
natuurontwikkeling. Het project "Hoogwatergeul Lomm" bestaat uit:
. een hoogwatergeul

. een verlaging van de weerd daar omheen, inclusief een strook natuurvriendelijk
gemaakte oevers van de Maas

. een berging van niet-vermarktbare grond.

Deze werken zullen worden gerealiseerd door een combinatie van 3 bedrijven uit de
regio, verenigd in de Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), in een publiek-private
samenwerking met De Maaswerken.

In de berging bij Lomm zal grond worden opgeslagen die deels verontreinigd is. Gezien
het volume en de verontreinigingsgraad dient hiervoor een Mileu-effectrapport (MER) te
worden opgesteld. Dit rapport dient als basis voor de beslissing over de benodigde
vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (WM) en de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WO). Deze vergunningen worden verleend door verschilende
bevoegde gezagen, namelijk de Provincie Limburg resp. het Zuiveringschap Limburg.
Initiatiefnemer voor het MER is de Delfstoffen Combinatie MaasdaL.

Het project Hoogwatergeul Lomm heeft al een lang traject van planvorming doorlopen.
De belangrijkste documenten uit dit traject zijn:
. de Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute. waarin Lomm als locatie voor een

hoogwatergeul en een berging is geïntroduceerd
. de Aanvullende MER Berging van niet-vermarkbare grond, waarin de milieu-

effecten van de hoogwatergeul en de berging zijn beschreven
. het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. waarin de dimensies van de hoogwatergeul

en de berging zijn vastgelegd
. het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL), waarin Lomm als locatie van

Het komende MER Inrichting Hoogwatergeul Lomm vormt een actualisatie en
completering van de beschrijving van de milieu-effecten van het project "Hoogwatergeul
Lomm". De actualisatie is nodig door kleine wijzigingen in het ontwerp en het werkplan
voor de uitvoering. In het MER zal verder aandacht worden besteed aan de tijdelijke
effecten die tijdens uitvoering optreden.

De alternatieven in het MER verschillen onderling vooral in de volgorde van de
werkzaamheden tijdens uitvoering en de locatie en dimensies van de tijdelijke
voorzieningen.
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1 HOOGWATERGEUL LOMM IN HET PROJECT ZANDMAAS/MAASROUTE

Ontstaan project Zandmaas/Maasroute
De overlast door hoogwater die in 1993 en 1995 is opgetreden. heeft velen duidelijk
gernaakt dat de bescherming van de bewoners van het Maasdal onvoldoende is. Door
de aanleg van kades is het beschermingsniveau verhoogd. maar er zijn meer

maatregelen nodig. Daarom is het project Zandmaas gedefinieerd door het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Het project voorziet in een combinatie van maatregelen,
zoals verruiming van het zomerbed. aanleg van kades en de aanleg van zgn.
hoogwatergeulen langs de Maas, die bij hoge waterstanden meehelpen om water af te
voeren en daarmee de hoogwaterstanden te verlagen.

De Maas en de aansluitende kanalen dienen ook de scheepvaart. De overheid wil het
goederentransport over water stimuleren ter bestrijding van files en voor het mileu. Dat
vraagt echter om aanpassingen in de infrastructuur, want de huidige vaarroutes zijn niet
overal geschikt voor de moderne binnenscheepvaart. Naar verwachting zullen de

knelpunten op de vaarroutes in de toekomst. door schaalvergroting in de scheepvaart,
alleen maar groter worden. Het project Maasroute is opgezet om de knelpunten van de
vaarroute te onderzoeken en op te lossen.

Bij uitvoering van de maatregelen voor hoogwaterbestrijding (Zandmaas) en verbetering
van de vaarweg (Maasroute) ontstaan interessante mogelijkheden voor
natuurontwikkeling. De overheid wil deze mogelijkheden benutten om ook op
ecologisch gebied de Maas aantrekkelijker te maken.

Gezien de samenhang zijn de bovengenoemde initiatieven in 1997 gecombineerd tot
één geheel; het project Zandmaas/Maasroute. De participanten, het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. het Ministerie van LNV en de Provincie Limburg, hebben
projectbureau De Maaswerken opgericht om de plannen uit te werken en de uitvoering
van maatregelen voor te bereiden.

Vrijkomende grond
AI in een vroeg stadium van de uitwerking werd duidelijk dat bij de uitvoering van het
project Zandmaas/Maasroute grond vrij gaat komen; grind, zand. klei en slib. Een deel
van deze grond (grof zand en grind) kan worden verkocht als bouwgrondstof. Daarmee
kan een deel van de kosten van het project worden teruggewonnen, en tegelijkertjd
wordt daarmee voorzien in de regionale behoefte aan bouwgrondstoffen.

Een ander deel van de grond is niet bruikbaar. Wegens het ontbreken van nuttige
toepassingen wordt deze grond "niet-vermarktbaar" genoemd. Bovendien is deze grond
ook gedeeltelijk verontreinigd met zware metalen en organische microverontreinigingen.
Deze verontreinigingen zijn in de afgelopen eeuwen door de Maas meegevoerd en bij
hoogwater met het slib afgezet op de weerden. Na ontgraving moet er dus iets met deze
grond gebeuren.

Uit voorgaande onderzoeken (Maaswerken. 1999) is gebleken dat er één bestemming
voor deze grond is die verschilende voordelen biedt en realistisch is; dat is het
geconcentreerd bergen van de grond op een beperkt aantal plaatsen. Die plaatsen zijn
enerzijds bestaande plassen langs de Maas en anderzijds nieuwe bergingslocaties die
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in combinatie met de rivierverruimende maatregelen en grondstoffenwinning langs de

Maas worden gerealiseerd. Met name de hoogwatergeulen komen hiervoor in
aanmerking.

Hoogwatergeul Lomm
Voor de uitvoering van het project Zandmaas/Maasroute zoekt de overheid

samenwerking met de particuliere sector. met name grondstoffen producenten.
Verschilende onderdelen van het project kunnen zo in een Publiek-Private
Samenwerking (PPS) worden gerealiseerd.

Eén van de onderdelen van het project is de Hoogwatergeul Lomm, gelegen in de
gemeente Arcen en Velden. Deze bestaat uit drie delen:
. een hoogwatergeul

. een verlaging van de weerd daar omheen, inclusief een strook natuurvriendelijk
gemaakte oevers van de Maas

. een berging van niet-vermarktbare grond.

Het project Hoogwatergeul Lomm bestaat dus niet alleen uit een hoogwatergeul. Om
onderscheid te maken wordt het project steeds aangeduid met een hoofdletter
("Hoogwatergeu/, en de geul zelf met een kleine letter ("hoogwatergeul".

Na de afwerking van het hoogwatergeulgebied zal het gebied een bijdrage leveren aan
de natuurontwikkeling langs de Maas; het vormt tezamen met de achterliggende
Lommerheide en Schandelose Heide een 'stepping stone' tussen het Grensmaas- en
Plassenmaasgebied en het noordelijke natuurkerngebied rond Bergen.

Een combinatie van drie bedrijven uit de regio. verenigd in de Delfstoffen Combinatie
Maasdal (DCM) heeft zich bereid verklaard het project Lomm in samenwerking met De
Maaswerken uit te voeren.
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2 DE MER HOOGWATERGEUL LOMM EN WAT ER AAN VOORAF GING

Voor u ligt nu de Startnotitie van de mileu-effectrapportage (m.e.r.) Inrichting

Hoogwatergeul Lomm. Het volgen van deze procedure is door de Provincie Limburg
verplicht gesteld voor de aanvraag van vergunningen, die voor de aanleg van de
hoogwatergeul en bergingslocatie nodig zijn (zie ook intermezzo hieronder). Bij het
opstellen van het Milieu-effectrapport (de MER) wordt het werkplan voor de
Hoogwatergeul Lomm nader ingevuld.

Historie
De Hoogwatergeul Lomm kent een lange historie. Ruim tien jaar geleden is Lomm door
de Provincie Limburg aangemerk als een geschikte locatie voor zandwinning. op basis
van een voorstel van DCM. Vervolgens is de locatie in beeld gekomen toen voor het
project Zandmaas/Maasroute gezocht werd naar mogelijkheden voor de noodzakelijke
rivierverruiming, de invullng van de natuurdoelstellng en naar en bergingslocaties voor
niet-vermarktbare grond. In 1999, toen de eerste plannen van Zandmaas/Maasroute in
de vorm van de TrajectnotaER Zandmaas/Maasroute werden gepresenteerd,
waren een hoogwatergeul en een berging voor niet-vermarkbare grond bij Lomm reeds
opgenomen in één van de alternatieven. het Combinatie-alternatief (De Maaswerken,
1999). Hoogwatergeul Lomm vormt tevens een onderdeel van het Plan Maascorridor.
dat in 1999 als reactie op het verschijnen van de TrajectnotaiMER is opgesteld door het
Stadsgewest Venlo, waarvan de gemeente Arcen en Velden deel uitrnaakt.

Voor de definitieve keuze van de locaties voor berging van niet-vermarktbare grond en
voor verwerking van gewonnen zand en grind tot delfstoffen was nog rneer onderzoek
nodig, zo constateerden zowel De Maaswerken als de Commissie voor de mileu-
effectrapportage (Commissie-rn.e.r.). die de TrajenctnotaMER beoordeelde. Dit
onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn gepresenteerd in twee aanvullende MERs:
de "Aanvullende MER Lokaties voor tijdelijke opslag en bewerking van
delfstoffen" (korteg: Aanvullende MER Bewerking) en de "Aanvullende MER
Berging van niet-vermarktbare grond" (korteg: Aanvullende MER Berging)

(Maaswerken, 2001a, b). Lomm en Well-Aijen kwamen hierin als meest geschikte
bergingslokaties naar voren. De MERs bevatten een uitgebreide beschrijving van de
rnilieu-effecten van deze twee locaties.

De Commissie-m.e.r. heeft ook deze Aanvullende MERs beoordeeld en aan De
Maaswerken gevraagd om duidelijk te maken dat Lomm en Well-Aijen ook qua milieu-
effecten goed scoorden ten opzichte van alternatieve lokaties die eerder in de
Trajectnota/MER waren genoemd. De Maaswerken heeft dit gedaan in een document
dat de "Antwoordnota "wordt genoemd (De Maaswerken, 2001 cl.

Parallel aan de Aanvullende MERs zijn twee andere documenten uitgebracht: het
Ontwerp-Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (OTB) en een Ontwerp-Aanvullng op
ProvinciaalOmgevingsplan Limburg, (POL) voor de Zand maas. korteg POL-
Aanvuling Zandrnaas. Beide documenten zijn in 2002 definitief geworden als
Tracébesluit (TB) en ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL) (De Maaswerken.
2002; Provincie Limburg, 2002). Waar de Aanvullende MERs vooral de milieu-effecten
van de voorgenomen maatregelen beschrijven, dienen het Tracébesluit en het POL
vooral om de ruimtelijke begrenzingen vast te stellen van de rnaatregelen die voor
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Zandmaas/Maasroute worden voorzien (zie illustratie 1). Het Tracébesluit omvat daarbij
de maatregelen die samenhangen met de scheepvaartroute (o.a. aanpassing
infrastructuur. verdieping van het zomerbed van de Maas en creëren van
bergingslocaties voor de daarbij vrijkomende grond) en de overige maatregelen zijn
opgenomen in het POL (kades, natuurontwikkeling). De realisatie van Hoogwatergeul
Lomm inclusief de berging is opgenomen in het Tracébesluit.

Ilustratie 1. Begrenzing project Hoogwatergeul Lomm volgens Tracébesluit

Activiteiten bij Lomm
De realisatie van Hoogwatergeul Lomm omvat een groot aantal activiteiten. die effecten
zullen hebben op de omgeving.
. Er wordt een hoogwatergeul gegraven.

. De weerdgronden rond de hoogwatergeul worden verlaagd. en er worden

natuurvriendelijke oevers gegraven.
. De bij Lomm ontgraven deklaag wordt tijdelijk opgeslagen in de vorm van een

grondwal aan de oostzijde van de bergingslocatie. Deze wal fungeert tevens als
geluidswaL.

. Er wordt voor de duur van het project een bewerkingsinstallatie geïnstalleerd, waarin

het bij Lomm ontgraven bodemmateriaal (het "toutvenanl" bewerkt c.q.
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opgewaardeerd wordt tot verschilende partijen die als delfstof verhandeld kunnen
worden.

. Er wordt een berging gegraven die deels wordt gevuld met niet-vermarktbare grond

afkomstig uit Lomm zelf. Daarnaast wordt grond aangevoerd van elders, narnelijk:
het zornerbed van de Maas (stuwpanden Belfeld en Sambeek) en de locaties
Heumen en Julianakanaal, waar werken voor het project Maasroute worden
gerealiseerd.

. De berging van niet-vermarkbare grond wordt na vullng afgedekt met de

weerdgrond die afkomstig is uit Lomm en tijdelijk in de grondwal was opgeslagen.
. Het terrein wordt ingericht als natuurgebied, waarin tevens mogelijkheden voor

extensieve recreatie aanwezig zullen zijn.

Een Mileu-effectrapport
Volgens het Besluit Milieu-effectrapportage van het Ministerie van VROM is de
initiatiefnemer verplicht een mileu-effectrapport (MER) op te stellen voor de activiteit
"het oprichten van een inrichting bestemd voor het storten van baggerspecie klasse 3 of
4", wanneer deze inrichting meer dan 500.000 m3 zal bevatten. Dit is bij de
Hoogwatergeul Lomm het geval. Voor deze activiteit dient een vergunning ingevolge de
Wet Mileubeheer (WM) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WO) te
worden aangevraagd. Het MER wordt gebruikt als onderbouwing bij het besluit over
deze vergunningaanvragen. Een nadere toelichting op deze m.e.r.-plicht vindt u in
bijlage 1.

Waarom een nieuw MER?
De activiteiten voor Hoogwatergeul Lomm met hun rnilieu-effecten zijn al in twee
eerdere MERs opgenornen:
. de TrajectnotalMER Zandrnaas/Maasroute

. de Aanvullende MER Berging

Waarom rnoet er dan nog een nieuwe MER opgesteld worden? Dat heeft de Provincie
Limburg. die daarover beslist, duidelijk gemaakt. De MERs, die tot nu toe zijn opgesteld,
liggen ten grondslag aan het besluit over de locatie van de bergingen voor niet-
vermarktbare grond; dat is een planologisch besluit. Het besluit ingevolge de Wet
Mileubeheer om grond te bergen is van een andere soort. waarvoor de Aanvullende
MER niet voldoende is. Daarnaast is het ontwerp van de berging enigszins gewijzigd ten
opzichte van het Aanvullende MER Berging. De nieuwe MER dient vooral in te gaan op
de inrichting van de bergingslocatie en de wijze van uitvoering van het project. Het
nieuwe MER wordt daarom ook wel een Inrichtings-MER genoemd.

In de voorgaande MERs zijn al wel een groot aantal milieu-effecten beschreven. Hiervan
zal in de Inrichtings-MER melding worden gernaakt.
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3 DE PROCEDURE VOOR MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE

De rnilieu-effectrapportage verloopt volgens een vaste procedure, die hieronder wordt
toegelicht. In dit geval wordt een m.e.r.-procedure gevolgd vanwege de inrichting van de
berging waarin meer dan 500.000 m3 deels verontreinigde grond wordt geborgen (zie
hfst. 2). Voor het storten moet een vergunning worden aangevraagd op grond van de
Wet Mileubeheer bij de Provincie Limburg en de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren bij het Zuiveringschap Lirnburg. De procedure voor aanvraag van
deze vergunning wordt indien mogelijk parallel aan de m.e.r.-procedure doorlopen.

Bij elke rnileu-effectrapportage is er sprake van een initiatiefnerner en een bevoegd
gezag. Initiatiefnemer is in dit geval de Delfstoffen Combinatie Maasdal, die het project
uitvoert. en houder is van de vergunning op grond van de Wet Milieubeheer (korteg:
WM-vergunning) en van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (korteg: WVO-
vergunning). De Maaswerken zal in het project weliswaar grond aanvoeren, maar is
formeel geen initiatiefnerner.

Bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt over de m.e.r.-plichtige
activiteit en de WM-vergunning verleent. Voor deze rn.e.r.-plichtige activiteit is het
bevoegd gezag het college van Gedupeerde Staten van Limburg. Daarnaast is het
Zuiveringschap Limburg het bevoegd gezag voor de verlening van de (voor het project
benodigde) WVO-vergunning.

Naast de WM- en de WVO-vergunning zijn nog enkele andere vergunningen voor
realisatie van het project nodig, waaronder een vergunning van Rijkswaterstaat op
grond van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR-vergunning).

De rn.e.r.-procedure verloopt als volgt.

Stap 1: Opstellen en bekendmaking startnotitie
De startnotitie Hoogwatergeul Lomm wordt opgesteld door de initiatiefnemer (DCM).
Hierin kondigt de initiatiefnemer aan wat hij van plan is, welke alternatieven of varianten
er voor die ingreep rnogelijk zijn. welke rnileu-effecten op kunnen treden en hoe hij deze
rnilieu-effecten wil gaan bepalen. Het bevoegd gezag, in dit geval de Provincie Limburg,
rnaakt de Startnotitie publiekelijk bekend en legt deze ter inzage. Tevens wordt de
Startnotitie gestuurd naar enkele adviserende organen: de Cornmissie-m.e.r. en enkele
vaste - wettelijke - adviseurs: de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne van het
Ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw. Natuur en
Openluchtrecreatie van het Ministerie van LNV.

Stap 2: Inspraak startnotitie en vaststellng richtlijnen
Na de bekendmaking van de Startnotitie volgen 4 weken van inspraak, waarin een ieder
bij het bevoegd gezag op de Startnotitie kan reageren en aandachtspunten in kan
dienen voor het MER (zie hoofdstuk 8). Ook de adviseurs geven in deze periode hun
reactie. Alle reacties worden door het bevoegd gezag naar de Commissie-m.e.r.
gezonden. Op grond van alle stukken geeft de Commissie-m.e.r. binnen 9 weken na de
bekendmaking van deze Startnotitie aan het bevoegd gezag een advies over de
richtlijnen waar het MER aan zou moeten voldoen. Op basis van de Startnotitie, de
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inspraakreacties, de adviezen van de Cornmissie-m.e.r. en de wettelijke adviseurs stelt
het bevoegd gezag de richtlijnen voor de inhoud van het MER op en maakt die uiterlijk
13 weken na bekendmaking van de Startnotitie bekend.

Stap 3: Opstellen en bekendmaken MER
De initiatiefnerner stelt vervolgens het MER op; hiervoor geldt in de procedure geen
tijdslimiet. Nadat de initiatiefnemers het MER bij het bevoegd gezag hebben ingediend,
heeft het bevoegd gezag 6 weken de tijd orn te komen tot een beoordeling van de
aanvaardbaarheid. Na eventuele aanpassingen wordt het MER rnaxirnaal 10 weken na
indiening bekend gemaakt.

Tegelijk met de bekendmaking van het MER worden de aanvragen voor de WM- en de
WVO-vergunning ingediend. Het MER en deze vergunningsaanvragen dienen op elkaar
te zijn afgestemd.

Stap 4: Inspraak MER
Na bekendrnaking wordt het MER 4 weken ter inzage gelegd. In deze periode heeft een
ieder de tijd om bij het bevoegd gezag een schriftelijke reactie op het MER in te dienen.
Er wordt ook een inspraakbijeenkomst gehouden, waarin iedereen in de gelegenheid

wordt gesteld orn vragen te stellen en om mondeling een inspraakreactie te geven.
Tevens wordt de wettelijke adviseurs om een reacte gevraagd. Alle reacties worden
naar de Cornmissie-m.e.r. gezonden.

Stap 5: Toetsing Commissie-m.e.r.
Op grond van alle stukken wordt de MER door de Comrnissie-rn.e.r. aan de richtlijnen
getoetst. Uiterlijk negen weken na de bekendmaking van het MER volgt het
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r., waarna het MER eventueel op een aantal
punten wordt bijgesteld.

Stap 6: Goedkeuringsbesluit
De bevoegde gezagen nernen vervolgens een besluit over de vergunningaanvragen die
in verband rnet de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren zijn
ingediend.

Ter ilustratie zijn de procedure voor mileu-effectrapportage
besluitvormingsprocedure voor de vergunningverlening in het kader van

mileubeheer schematisch weergegeven in bijlage 2.

en de
de Wet
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4 HET VOORNEMEN

De hoogwatergeul Lomm komt te liggen in de gemeente Arcen en Velden in Noord-
Limburg. De geul wordt aangelegd in de binnenbocht van de Maas. circa 30 km
bovenstrooms van de stuw Sambeek en 15 km benedenstrooms van de stuw Belleld.
globaal tussen Maaskilometer 114 en 118.

Het project Hoogwatergeul Lomm dient meerdere doelen:
. de beperking van wateroverlast langs de Maas;

. de berging van de niet-vermarktbare grond uit Lomm en de berging van niet-

vermarktbare grond, die vrijkomt bij de uitvoering van het project
Zandmaas/Maasroute;

. de inrichting van het hoogwatergeulgebied voor natuur;

. de winning van delfstoffen voor de regionale behoefte aan bouwgrondstoffen.

i:- I

Foto 1: Huidige situatie aan de noordzijde van de hoogwatergeul

Het project bestaat feitelijk uit verschillende activiteiten:
. Er wordt een hoogwatergeul gegraven.

. De weerdgronden rond de hoogwatergeul worden verlaagd, en er worden

natuurvriendelijke oevers langs de Maas gegraven.
. Een gedeelte van de bij Lomm ontgraven deklaag wordt tijdelijk opgeslagen in de

vorm van een grondwal aan de oostzijde van de bergingslocatie. Deze wal fungeert
tevens als geluidswaL.
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. Er wordt voor de duur van het project een bewerkingsinstallatie geïnstalleerd, waarin

de bij Lomm ontgraven bodemmateriaal (het "toutvenant" bewerkt c.q.
opgewaardeerd wordt tot verschillende partijen die als delfstof verhandeld kunnen
worden.

. Er wordt een berging gegraven die deels wordt gevuld met niet-vermarktbare grond

afkomstig uit Lomm zelf. Daarnaast wordt grond aangevoerd van elders. namelijk:
het zomerbed van de Maas (stuwpanden Belfeld en Sambeek) en de locaties
Heumen en Julianakanaal. waar werken voor het project Maasroute worden
gerealiseerd.

. De berging van niet-vermarktbare grond wordt na vullng afgedekt met de

weerdgrond die afkomstig is uit Lomm en tijdelijk in de grondwal was opgeslagen.
. Het terrein wordt ingericht als natuurgebied. waarin tevens mogelijkheden voor

extensieve recreatie aanwezig zullen zijn.

De grond van de locaties Heumen en Julianakanaal is waarschijnlijk eerder beschikbaar
dan er bergingscapaciteit beschikbaar komt bij Lomm. Overwogen wordt om een extra
tijdelijk bovengronds depot in te richten bij Lomm waarin deze grond gedurende enige
tijd wordt opgeslagen. Dit wordt momenteel nog door De Maaswerken onderzocht.

De ontgravingswerkzaamheden en de vullng van de berging worden in fases

uitgevoerd. werkend van de noordelijke kant van de locatie naar het zuiden. Hiermee
wordt de overlast voor de aan de noordzijde van het hoogwatergeulgebied gelegen kern
Lomm in de tijd zoveel mogelijk beperkt.

Foto 2 Huidige situatie aan de zuidzijde van de hoogwatergeul
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Hoogwatergeul en weerdverlaging
De hoogwatergeul is een geul langs de Maas die bij normale rivierwaterstanden alleen
aan één kant (benedenstrooms; Maaskilometer 117) in open verbinding staat met de
rivier (zie ilustratie 2). Er staat daarom altijd water in de geul op een hoogte die
correspondeert rnet het stuwpeil (ca. 10,85 m+NAP). Tussen de geul en de Maas en
ook aan de landzijde zijn de oevers verlaagd. Bij een hogere waterstand in de Maas,
behorende bij een afvoer van ca. 1000 m3/s. stroornt het Maaswater over de drempel
aan bovenstroomse kant de geul binnen en zal het hele gebied gaan meestromen met
de Maas. De hoogwatergeul helpt dan mee het Maaswater af te voeren en draagt
daarmee bij aan een verlaging van de hoge waterstanden op de rivier. De
hoogwatergeul, de aangrenzende weerdverlaging en de drempel worden zodanig
vormgegeven dat er (nagenoeg) geen noodzaak is voor het aanbrengen van oever-
enlof bodemverdediging. De geul krijgt daarmee een natuurlijk karakter. Gemiddeld zal
de hoogwatergeul ongeveer twee weken per jaar functioneren en gaan meestromen met
de Maas.

Het ontwerp van de hoogwatergeul en de aangrenzende weerdverlaging is zodanig
gekozen dat een in het gebied gelegen archeologisch monument, een oude watermolen.
en het terrein ten noorden hiervan (inclusief de aanwezige vegetatie) gespaard blijft.

Huidige situatie.

laagwater
Huidige situatie,

hoogwater
Situatie met Situatie met
hoogwatergeul. hoogwatergeul.
laagwater hoogwater

~- ~cE F/
, j l.i'Ø." - .~./ ¡;. ,
L~'~~ ir~---'-'J L~=:C~J
Ilustratie 2. Werking hoogwatergeul

Berging van niet-vermarktbare grond (kleischerm) ,.
De grondwaterstanden in de directe omgeving van de Maas worden sterk beïnvloed
door de waterstand van de rivier. Bij normale rivierwaterstanden stroomt het grondwater
van de hogere gronden naar de Maas. De grondwaterstand loopt ook af in de richting
van de rivier; de Maaswaterstand is het laagste punt. Bij aanleg van de hoogwatergeul
verplaatst dit laagste punt zich landinwaarts (zie ilustratie 3) en zorgt daarmee voor een
verlaging van de grondwaterstand. Een dergelijke verlaging kan leiden tot verdroging in
natuurgebieden en kan tevens gevolgen hebben voor de landbouw in de omgeving. Om
te voorkomen dat er in dit gebied verdroging kan ontstaan. zal de berging bij Lomm
aangelegd worden in de vorm van een langgestrekt scherm evenwijdig aan de
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hoogwatergeul. en deels onder de hoogwatergeul (zie illustratie 3). Omdat ter plaatse
van de berging het relatief goed waterdoorlatende bodemmateriaal vervangen wordt
door slecht waterdoorlatend materiaal (klei, fijn zand) heeft de berging in gevulde
toestand namelijk een opstuwend effect op het grondwater, dat vanaf de oostelijke kant
aan komt stromen. De berging heeft dus een belangrijke tweede functie (naast de
berging van niet-vermarktbare grond): het voorkórnen van lokale
grondwaterstandsverlagingen en daarmee verdroging van natuur- en landbouwgebied.
Gezien deze functie wordt de berging bij Lornm ook wel "kleischerm" genoemd.

_....................... ..

Ilustratie 3. Verloop grondwaterstand

Grondwaterstand in
huidige srtuatie

De grondwaterstand daalt in

eerste instantie door aanleg
van de hoogwatergeul

Door het storten van de slecht

doorlatende grond stijgt de
grondwaterstand weer.

Bewerking
De grond (ook wel "specie" genoemd) die bij Lornm wordt ontgraven kan deels worden
verkocht als delfstof. Om in te kunnen spelen op de marktvraag naar een goede kwaliteit
grondstof is het nodig de gewonnen specie met een bewerkingsinstallatie te scheiden
naar sarnenstellng en vervolgens bepaalde rnengsels samen te stellen. Daartoe is in de
directe omgeving van de hoogwatergeul een bewerkingsinstallatie en ruimte voor
tijdelijke opslag van de delfstoffen gepland. Na bewerking van de delfstoffen op
aanvraag van de klant worden de delfstoffen afgevoerd. De afvoer zal zowel per schip
(60%) als per as (40%) plaatsvinden. Voor de afvoer per as wordt de bestaande weg
door De Voort gebruikt; deze wordt voor het transport verbeterd.
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5 UITGANGSPUNTEN VOOR DE HOOGWATERGEUL

5.1 Wat is al besloten?

Het project Hoogwatergeul Lornm heeft al een heel traject van planvorming doorlopen
(zie het overzicht in hfst. 2). Daarbij zijn al verschilende besluiten gevallen, en andere
zaken staan nog open. Hieronder wordt daarvan een kort overzicht gegeven.

D d k .. . h t i d t de voiaen e za en ziin in evereena vastae eae:

aspect vastgelegd in document
Lomm als locatie voor een hoogwatergeul en beschrijving:

berging van niet-vermarkbare grond . TrajectnotalER ZandmaasJaasroute
. Aanvullende MER Berging

besluit:
. Tracébesluit zandmaasJaasroute

Lomm als locatie voor bewerking van de bij Lomm beschrijving:

vrijkomende grondstoffen . TrajectnotalER ZandmaasJaasroute
. Aanvullende MER Berging

besluit:
. Tracébesluit ZandmaasJaasroute

De horizontale begrenzing van "het projectgebied . besluit: Tracébesluit zandmaaslMaasroute

(hoogwatergeul, kleischerm.
bewerkingsinstallatie. tijdelijke ruimte voor opslag
van bodemmateriaal etc.l

De begrenzing in verticale en horizontale richting . besluit: Tracébesluit zandmaasJaasroute
van de hoogwatergeul en de eindoplevering van

de aanarenzende weerden

De begrenzing in verticale en horizontale richting . besluit: Tracébesluit ZandmaasJaasroute

van het kleischerm

De hoeveelheid te winnen delfstoffen . besluit: Tracébesluit zandmaaslMaasroute

De hoeveelheid en herkomst van het te bergen . beslurt: Tracébesluit zandmaasJaasroute
bodemmateriaal
De dikte van de laag en herkomst van het . besluit: Tracébesluit zandmaasJaasroute
bodemmateriaal (afkomstig van Lomm) waarmee

het kleischerm wordt afaedekt

De alvoerroute (40% per as en 60% per schip) beschrijving:
. Aanvullende MER Berging

De tijdsduur van uitvoering/verwerking (10 jaar. beschrijving:

waarvan 8 jaar winning van delfstoffen plus 1 jaar . Aanvullende MER Berging (2004-2013)
voorbereiding en 1 jaar eindalwerking) besluit:

. Tracébesluit ZandmaaslMaasroute
(20042013: winnino binnen 8 iaar)

De te realiseren peilopzet in stuwpand Sambeek . besluit: Tracébesluit ZandmaasJaasroute

(25 cm)

De richting van werken tijdens de unvoeringsfase . besluit: Tracébesluit zandmaasJaasroute

(van noord naar zuid)

De aanleahooate van de arondwal (ca. 5m.) . besluit: Tracébesluit ZandmaaslMaasroute
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5.2 Wat staat nog open of is nieuw?

Ondanks de vele besluiten die reeds zijn genomen, is nog niet alles bepaald of
vastgelegd. Bijvoorbeeld:
. De volgorde van de werkzaamheden binnen de periode van uitvoering en binnen de

grenzen van het projectgebied is nog niet geheel bepaald. De Delfstoffen
Cornbinatie Maasdal ontwikkelt daarvoor enkele alternatieve werkplannen, die
worden gepresenteerd in hoofdstuk 7.

. Er is nog geen definitief besluit genomen over de locatie van de verschilende

partijen bodemmateriaal binnen de berging; worden deze gescheiden naar herkornst
of in schone en verontreinigde grond of wordt het materiaal ongescheiden

geborgen? In deze MER wordt daarvoor een principe-keuze gernaakt; zie par. 7.2.
. De inzet van materieel is al beschreven in de Aanvullende MER Berging. Op enkele

punten zal DCM om praktische bedrijfstechnische overwegingen hiervan afwijken.

Verder is het plan voor Hoogwatergeul Lornrn sinds de publicatie van de Aanvullende
MER Berging nog op enkele punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenornen in het
Tracébesluit en in het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg - Aanvullng Zandmaas. Niet
alle wijzigingen zijn relevant voor de milieu-effecten. De relevante wijzigingen zijn

hieronder vermeld.

wijziging is nu: was:
(voloens TracèbesJuit. POLL !in Aanvullende MER Beminn\

totaa~nnanerr nuimtebeslan 83.9 ha. 95 ha.
hellng oevers hoogwatergeul 1:20 (westzijde) en 1:10 1:5

loostziidel

lennte kleischenn 1600 m. 2400m.
dikte afdeklaag 0.75 m op berging. niet onder 1,5 m. op berging en onder

hoonwaterneul hooawateraeul
te beroen nrond 3.8 mln m3 3.1 mln m3

herkomst grond . Lomm . Lomm
. zomerbed (stuwpand . zomerbed (stuwpand

Sambeek en Grave) Sambeek en Grave)
. Heumen en Julianakanaal
(NB: zie oDmerkino hieronder\

Verder is er in het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg - Aanvullng Zand maas de
mogelijkheid gecreërd om 500.000 m3 extra delfstoffen te winnen bij de hoogwatergeul
Lomm, naast de hoeveelheden die in het Tracébesluit waren opgenomen. De ruimte die
ontstaat door deze extra winning zal worden opgevuld door schone grond uit de
omgeving. In de Afwjking Van het Ontwerp-Tracébesluit voor Hoogwatergeul Lomm
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2001) is deze laatste rnogelijkheid
geïntroduceerd. Ten behoeve van de opvullng mag - gedurende een periode van 8 jaar
- jaarlijks 60.000 rn3 schone grond uit de orngevin9 worden aangevoerd.

De ruimte voor deze extra ontgraving en berging kan binnen het plan gebied worden
gevonden. Als deze extra grond inderdaad ontgraven wordt, zal er ter plaatse van de
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berging en de hoogwatergeul dieper of iets breder ontgraven worden dan zonder deze
extra ontgraving. De ontgraving en berging blijven ook in dit geval altijd binnen de
grenzen die zijn vastgelegd in het Tracébesluit.

Het besluit tot de laatst genoemde activiteiten is niet m.e.r.-plichtig, rnaar zal de
procedure van een ontgrondingsvergunning volgen. Ondanks dat er nog geen zekerheid
bestaat over deze extra winning en berging zullen de mileu-effecten van deze extra
winning en berging toch beschreven worden in het kornende Inrichtings-MER. waarvoor
deze Startnotitie is geschreven. Naar verwachting zal de extra ontgraving en berging
alleen extra geluidhinder op kunnen leveren; de overige mileu-effecten veranderen
daardoor niet. Wordt in de toekomst inderdaad een vergunningaanvraag ingediend voor
de extra winning dan zal voor de mileu-effecten teruggegrepen worden op deze MER.

Een laatste nieuw onderdeel van het plan is momenteel nog in overweging. De grond
van de locaties Heumen en Julianakanaal is waarschijnlijk eerder beschikbaar dan er
bergingscapaciteit beschikbaar komt bij Lomm. Een mogelijkheid om deze tijd te
overbruggen is het creëren van een extra tijdelijk bovengronds depot bij Lomm, waarin
deze grond gedurende enige tijd wordt opgeslagen. Dit wordt rnornenteel nog door De
Maaswerken onderzocht.

5.3 Hoogwatergeul en weerdverlaging

In het Tracébesluit Zandrnaas/Maasroute zijn de volgende karakteristieken van de
hoogwatergeul opgenomen, die als uitgangspunt dienen:

karakteristiek waarde
totaal ruirntebeslag (hoogwatergeul en 83,9 ha.
weerdverlaoino inclusief kleiberoino)
ruimtebeslao oeul (incl. oever) 32,2 ha.
lenote 1600 m.

waterdieote max. 2,5 m in eindsituatie
breedte op de bodem 50-200 m
breedte 00 de oeverliin 100-250m
hellno westelike oever 1: 20

hellng oostelike oever 1 : 10
tijd dat de geul en de weerdverlagingen ca. 2 weken per jaar (vanaf een afvoer op
rneestromen met de Maas de Maas van ca. 1000 rn3/sec)
tiideliik ruimtebeslao van de werkruimten 21.7 ha
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5.4 Berging

In het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute, zijn eveneens karakteristieken van de
berging opgenomen, die dienen als uitgangspunt.

karakteristiek waarde
lennte 1600m
breedte onderzijde (sluit in de diepte aan minimaal 20 rn
op de ter plaatse voorkomende Venlo-klei,
dat een slecht doorlatende basis vormt)
dikte afdeklaaQ 00 het kleischerm/beraino 0,75rn

5.5 Kwaliteit van de te bergen grond

De grond die bij Lomm wordt geborgen, is afkomstig van Lomm zelf, het zomerbed van
de Maas (stuwpand Sambeek en Grave) en van de Maaswerken-projecten Heumen en
Julianakanaal. Verder kan schone grond uit de omgeving worden geborgen; de
herkomst daarvan is nog niet bepaald.

Om de kwaliteit van de te bergen grond te bepalen zijn bodemonderzoeken verricht. De
resultaten daarvan zijn beschreven in:
. Lornrn: Verkennend bodemonderzoek, winterbed Maas tussen Hasselt en Lornm

(Laboran. 1998)
. zomerbed: Aanvullende MER Berging. bijlage ii
. Heumen: Verkennend bodemonderzoek Keersluis te Heurnen (Grontmij. 2002)
. Julianakanaal: Bodemonderzoek Julianakanaal (CSO Adviesbureau, 2001)

Een korte samenvatting van de bodemonderzoeken voor Lomm, Heumen en
Julianakanaal is - ter inforrnatie - opgenomen in bijlage 4.
Voor de bepaling van de verspreiding van verontreinigingen uit de geborgen grond zal
uit worden gegaan van de bodem kwaliteit zoals die is beschreven in de
bovengenoemde onderzoeken (zie "Beoordelingskader milieu-effecten").
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6 BEOORDELINGSKADER MILIEU-EFFECTEN

De realisatie van het project Hoogwatergeul Lomm heeft gevolgen voor de omgeving,
zowel positief (bijv. verlaging van de rivierwaterstanden bij hoogwater, ontstaan van een
watergebonden natuurgebied) als negatief (bijv. geluidshinder tijdens aanleg).
Aangezien de locatie en dimensies van de ingrepen in het gebied al zijn vastgelegd (zie
hfst. 5), staan ook de milieu-effecten al voor een groot deel vast. Het laatste rnilieu-
effectrapport, te weten het Aanvullende MER Berging (Maaswerken, 2001), gaf daarvan
reeds een goed beeld. Om onnodige herhaling te voorkórnen zal in het nieuwe MER
Inrichting Hoogwatergeul Lornm geregeld worden verwezen naar het Aanvullende MER
Berging.

De milieu-effecten van het huidige plan voor Lomm zijn echter niet geheel gelijk aan de
effecten die in de Aanvullende MER Berging zijn beschreven, want:
a) het plan is op enkele punten gewijzigd (zie par. 5.2)
b) het plan kent een aantal alternatieven (zie hfst. 7), die onderling in milieu-effecten

zullen verschillen.

De mogelijke milieu-effecten worden hieronder kort toegelicht.

Effecten op Maaswaterstanden en rnorfologie
De hoogwatergeul Lomm is een rivierverrimende maatregel en draagt bij aan de
verlaging van waterstanden op de Maas tijdens hoge afvoeren. De geul is permanent
waterhoudend doordat er aan het benedenstroomse einde een open verbinding is met
de Maas. Aan de bovenstroomse kant is die verbinding er bij normale afvoeren niet; pas
bij hoge afvoeren (vanaf ca. 1000 rn3/s) kornt er van deze kant Maaswater in. en gaat
de geul meestromen met de Maas. De hoogwatergeul draagt dan bij aan de
waterstandsverlaging die in het kader van het Zand maas-project wordt nagestreefd (zie
Maaswerken, 1999).

Tijdens uitvoering ontstaat tijdelijk een situatie met een ontgrondingsplas. waarin specie
wordt geborgen. Mocht er in deze situatie een hoogwater optreden, dan zal de
stroomsnelheid van het water binnen deze plas lager zijn dan de omgeving. waardoor
sedimentatie op kan treden van deeltjes die rnet het rivierwater rneegevoerd worden.
Aan de benedenstroomse kant van de plas kan de stroomsnelheid lokaal toenemen;
naar verwachting zal deze toename niet zorgen voor onaanvaardbare erosie.

Deze tijdelijke rivierkundige effecten zijn niet onderscheidend voor de alternatieven, en
worden daarom niet in het MER onderzocht.

Indien er hoogwater optreedt tijdens de werkaarnheden bij Lomm kan de aanwezigheid
van de bewerkingsinstallatie en de grondwal de stroming van het rivierwater
beïnvloeden. Gegeven de keuze voor de lokatie van de bewerkingsinstallatie en de
grondwal in het winterbed (zie het Tracébesluit). is deze invloed onverrnijdelijk. Dit
aspect is niet direct gebonden aan de m.e.r.-plichtige activiteit (het bergen van
verontreinigde grond) en wordt daarom niet in het Milieu-effectrapport beschouwd. In
overleg rnet Rijkswaterstaat Directie Lirnburg, de rivierbeheerder, zal ten behoeve van
de benodigde vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswateren (WBR) worden
nagegaan hoe hiermee moet worden orngegaan.
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G rondwaterverontreinigi ng

Het aspect grondwaterverontreiniging is met name van belang in de situatie na

uitvoering. gezien de traagheid van de grondwaterstroming. Vanuit de berging kan net
als vanuit de deklaag in de huidige situatie uitspoeling van verontreiniging plaatsvinden.
De uitspoeling is reeds uitgebreid onderzocht in de Aanvullende MER Berging. echter
rnet iets andere uitgangspunten voor de dimensies van de berging (zie par. 5.2). Dit
mileu-effect wordt daarom wél opgenomen in de komende MER.

De belangrijkste basisinforrnatie voor de berekeningen betreft de kwaliteit van de te
bergen grond. Hierbij zal worden uitgegaan van de gegevens uit recente onderzoeken
van Lomm. het zomerbed van de Maas, Heumen en Julianakanaal, zoals eerder
beschreven ("Kwaliteit van de te bergen grond").

Humane en ecotoxicologische risico's
Een klein deel van de dekgrond bij Lomrn, alsmede een deel van de grond die door de
Maaswerken wordt aangevoerd. is - net als elders langs de Maas - verontreinigd rnet
(vooral) zware metalen en PAKs. Door de concentratie van de dekgrond in een berging
neemt het contactoppervlak af. waardoor ook de risico's voor mens en ecosysteem
afnemen. De relatief schone afdeklaag die over de berging wordt gelegd draagt hier
verder aan bij.

Grondwater. natuur en landbouw
De aanleg van een dekgrondberging bij Lomrn zorgt voor opstuwing van het grondwater.
Hiermee worden waterstandsdalingen door aanleg van de hoogwatergeul tegengegaan.
Deze ontstaan wanneer tijdens uitvoering een open verbinding wordt gemaakt met de
Maas. Het Maaswaterpeil kornt dan verder landinwaarts te liggen. en zorgt daarmee
voor een grondwaterstandsverlaging. Deze verlaging kan worden tegengegaan door zo
snel mogelijk slecht doorlatende grond in de berging aan te brengen, de open
verbinding met de Maas zo lang mogelijk uit te stellen. en eventueel een infiltratiesloot
te maken aan de oostzijde van de ontgrondingsplas. Bij de alternatieven wordt hier
verder op in gegaan.

Verder zorgt de ontgrondingsplas tijdens uitvoering voor een vervlakking van de
grondwaterspiegel. met een kleine verandering van de grondwaterstanden tot gevolg.
Dit effect wordt bepaald door de grootte van de plas en is daarom onafhankelijk van de
verschillende uitvoeringsalternatieven.

Door de grondwaterstandsveranderingen kunnen in principe ook natuur en landbouw
schade ondervinden door verdroging, of (voor de landbouw dicht bij de berging) door
vernatting. De gevolgen voor natuurwaarden op de locatie van de hoogwatergeul zelf
zijn uitebreid beschreven in het Compensatieplan, behorende bij het Tracébesluit. Deze
zijn naar verwachting niet onderscheidend voor de verschilende alternatieven en
worden daarom in het MER niet nader beschreven.

Verontreiniging oppervlaktewater
Tijdens het ontgraven van specie bij Lornm in de ontgrondingsplas kan het water door
opwervelend materiaal vertroebelen. Ook bij het storten van niet-vermarkbare grond
vanuit Lomm of elders wordt het water vertroebeld. Het troebele water kan de Maas
alleen bereiken als er een open verbinding bestaat. of tijdens hoogwater. In het laatste

I.
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geval zal de bijdrage vanuit Lomm zeker in het niet vallen bij de natuurlijke vertroebeling
die tijdens hoogwater optreedt. De open verbinding met gedeelten waar de winning c.q.
de berging van niet vermarktbare grond plaatsvindt is een aandachtspunt; deze zou zo
laat mogelijk gerealiseerd moeten worden en zo klein rnogelijk gehouden.

Geluidhinder
Geluidhinder ontstaat door ontgraving en transport van grond binnen de locatie, door
bewerking en door aan- en afvoer vr.n grond over de weg en over het water. Het in te
zetten materieel en de tijdsduur en volgorde van werkaarnheden zijn bepalend voor
deze hinder.

Stofhinder
De stofhinder onstaat door opwerveling bij ontgraven en transport over het terrein. Door
het terrein nat te houden kan deze hinder worden voorkomen. Dit aspect is naar
verwachting niet onderscheidend voor de alternatieven.

Energieverbruik
Het energieverbruik bij realisatie van Hoogwatergeul Lornrn wordt met name bepaald
door de aan- en afvoer van grond. en slechts in geringe mate door transport binnen het
werkterrein van Lomm. Dit aspect is niet onderscheidend voor de alternatieven.

Landschap. archeologie en cultuurhistorie
De milieu-effecten op deze aspecten worden bepaald door het ruimtebeslag van de
ontgraving en de tijdelijke werkruimtes en door de afwerking van het terrein. De mileu-
effecten op deze aspecten zijn reeds beschreven in de Trajectnota/MER
Zandrnaas/Maasroute. Het ruirntebeslag en de afwerking zijn in alle alternatieven voor
de uitvoering van de Hoogwatergeul gelijk; deze milieu-effecten zijn daarorn voor de
alternatieven niet onderscheidend.

Kosten en complexiteit van de uitvoering
Dit is feitelijk geen milieu-effect, maar de kosten en complexiteit van de uitvoering zijn
mede bepalend voor de keuze van een voorkeursalternatief, en daarmee zijn deze
aspecten ook relevant.

Concluderend kan worden gesteld dat de volgende mileu-effecten naar verwachting
onderscheidend zijn voor de alternatieven:
. grondwaterverontreiniging

. hurnane en ecotoxicologische risico's

. grondwaterstanden tijdens en na uitvoering. en de daarvan afhankelijke aspecten:
verdroging van natuurterrein
opbrengstverandering in de landbouw

. verontreiniging oppervlaktewater, met name vertroebeling van het water (van belang

tijdens uitvoering)

. geluidhinder

. kosten en complexiteit van de uitvoering I .

i

IDe bovenstaande aspecten samen vormen het beoordelingskader voor de milieu-
effecten van HoogwatergeuJ Lomm. Deze effecten zullen in de MER worden
beschreven.
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De rnileu-effecten van de alternatieven zullen worden beschreven in het Milieu-
effectrapport. dat in de loop van 2003 zal worden opgesteld. In deze Startnotitie wordt
aangegeven volgens welke methoden deze milieu-effecten bepaald gaan worden.
Hieronder is dat kort aangegeven; in bijlage 3 is een uitgebreider beschrijving

opgenomen.

asceet t'. wijze van .bepalen effeten. -

grondwaterverontreiniging eenvoudige handmatige berekening op basis van
de modelberekeningen in het Aanvullende MER
Bemino

humane en ecotoxicologische risico's deskundigenoordeel. mede op basis van eerdere

effectbeschriivinoen voor Lomm

grondwaterstanden berekening met bestaand grondwatenmodel voor
Lomm

verdroging van natuurterrein beschrjving op basis van berekening van
verandering grondwaterstanden en

I orondwaterstrominn Ikwel\
opbrengstverandering in de landbouw berekening volgens HELP-methodiek. op basis

van berekening van verandering grondwater-

standen
verontreiniging oppervlaktewater. met name deskundigenoordeel. mede op basis van
vertroebelino van het water effectbeschriivino in Aanvullende MER Beroina

geluidhinder (nonmale frequenties) berekening volgens methode van Aanvullende

MER Bemino
stofhinder beoordeling werkplan. vergelijking met eerdere

effectbeschriivinoen voor Lomm
kosten en comolexiteit van de uitvoerino kostenberekenino en tekstuele beschriivinn
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7 ALTERNATIEVEN

7.1 Inleiding
Hoogwatergeul Lomm heeft de afgelopen jaren onderdeel uitgemaakt van verschilende
mileu-effectrapportages; de Trajectnota/MER Zandmaas/Maasroute. de Aanvullende
MER Berging en nu dan in het op te stellen MER Inrichting Hoogwatergeul Lomm. Elk
van deze MERs bevat een aantal alternatieven. die zich steeds verder toespitsen.

In de eerstgenoemde MER zijn verschillende alternatieven voor hoogwaterbestrijding
onderzocht, waarbij de hoogwatergeul bij Lomrn is geïntroduceerd in het zgn.
Cornbinatiealternatief. In de Aanvullende MER Berging is de hoogwatergeul bij Lornrn
nog eens afgewogen tegen andere potentiële locaties voor berging van niet-
vermarkbare grond. Verder is onderbouwd waarom gekozen wordt voor berging van de
niet-vermarktbare grond geconcentreerd in enkele bergingslocaties. Tenslotte zijn in de
Aanvullende MER Berging alternatieven onderzocht voor de wijze van bergen van de
niet-vermarktbare grond: gescheiden in partijen van een verschilende
verontreinigingsgraad. of ongescheiden, en zijn de mileu-effecten bij de inrichting van
de berging en de periode daarna in beeld gebracht.

Met het derde Milieu-effectrapport is nu het volgende punt bereikt. Gegeven de keuzes
die in het voorgaande traject zijn gemaakt (zie hfst. 5), zijn alleen alternatieven mogelijk
die betrekking hebben op de wijze van uitvoering; de volgorde van de werkaamheden
en de inzet van rnaterieel bij uitvoering van het project. Steeds is getracht te kornen tot
een praktisch, rendabel en milieuvriendelijk werkplan voor de realisatie van
Hoogwatergeul Lornm.

Voorlopig is gekozen voor de uitwerking van drie alternatieven: het Basisalternatief. het
Voorkeursalternatief en het Meest Mileuvriendelijk Alternatief. Deze worden toegelicht
in paragraaf 7.3.7.4 en 7.5. De alternatieven worden rnet schetsen geïlustreerd; deze
schetsen vindt u in bijlage 7.

7.2 Uitgangspunten voor de berging van grond

7.2.1 Inleiding

Het besluit orn verontreinigde grond te bergen bij Lomm kent een lange
voorgeschiedenis. Voorafgaand aan het besluit (zoals vastgelegd in het Tracébesluit
Zandmaas/Maasroute) is een afweging gemaakt van alternatieven voor berging van de
grond. De beidsregels voor Actief Bodembeheer Maas. die op het moment van schrijven
van deze Startnotitie nog de. status van concept hadden, zijn daarbij als uitgangspunt
genomen. Hieronder wordt de voorgeschiedenis en de afweging kort samengevat (par.
7.2.2 tlm 7.2.4).

Gegeven het besluit om de grond te bergen, kan er nog een tweede keuze gemaakt
worden. De verontreiniging in de afte graven gronden bij Lomrn. Heumen en
Julianakanaal is zeer verspreid aanwezig. zowel in de diepte als over het oppervlak.
Vanuit rnilieuhygiënisch oogpunt zou het wenselijk zijn als er bij het ontgraven en
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bergen van de grond onderscheid gemaakt zou kunnen worden in partijen grond met
een bepaalde graad van verontreiniging. Gezien de spreiding van de verontreiniging en
de grote variatie in verontreinigingsgraad is dit praktisch echter niet te realiseren; dit
wordt toegelicht in par. 7.2.5.

7.2.2 Berging van grond in het project Zandmaas/Maasroute

De bergingslocatie bij Lomm vormt een integraal onderdeel van het
Zandrnaas/Maasroute. De doelen van het project ZandmaasiMaasroute zijn in 1997
vastgesteld bij de oprichting van projectorganisatie Maaswerken. en betreffen:
. verhoging van het beschermingsniveau tegen overstromingen

. verbeteren van de vaarroute

. beperkte natuurontwikkeling langs de Maas

Bij uitvoering van het project Zandmaas/Maasroute komt een groot volume aan niet-
verrnarktbare, deels verontreinigde grond vrij. Met het Tracébesluit is vastgelegd dat
een deel van deze grond in bij Lomm wordt geborgen in een kleischerm, binnen een rnet
dit besluit vastgestelde begrenzing. Ook in de POL-Aanvullng Zandmaas wordt naar dit
besluit verwezen. Ten behoeve van de berging wordt bij Lomm onder rneer zand en
grind ontgraven, dat als delfstof op de markt gebracht kan worden.

De hoogwatergeul bij Lornm heeft lokaal een verlaging van de grondwaterstand tot
gevolg. waardoor verdroging van natuur en landbouw op kan treden. De berging die bij
Lomrn wordt gerealiseerd gaat dit verdrogingseffect echter tegen. Het niet-verrnaritbaar
rnateriaal dat bij Lomrn wordt geborgen heeft namelijk een slechte doorlatendheid voor
grondwater. Daarmee vormt de berging ook een hydrologische barrière, waarmee
verdrogingseffecten worden tegengegaan.

De uitvoering van het project brengt ook hoge kosten rnet zich rnee. Ook daarom is
getracht om bij de uitvoering van maatregelen waar mogelijk een cornbinatie te maken
met zandwinning, waarmee een deel van de kosten kan worden terugverdiend. De
keuze voor een de locatie Lomm sluit goed aan bij het ontgrondingenbeleid van de
Provincie Lirnburg.

In het project Hoogwatergeul Lornm worden dus drie zaken gecombineerd:
. de berging van niet-vermarktbare grond, op een milieuhygienisch verantwoorde

wijze
. het voorkómen van verdrogingseffecten in het achterland
. de financiering van een deel van de kosten van het project Zandmaas/Maasroute

door winning en verkoop van delfstoffen, aansluitend bij het ontgrondingenbeleid van
de Provincie Lirnburg.

De berging bij Lomrn vormt hiermee een essentieel onderdeel van het project
Zandrnaas/Maasroute.

Vanuit het oogpunt van milieu-effecten is het belangrijk na te gaan of er geen
realistische alternatieven mogelijk zijn voor de berging van de grond. Hieronder wordt
daar op ingegaan.
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7.2.3 Beleidskader: Actief Bodernbeheer Maas

De verruirning van de grote rivieren in Nederland. die nodig is orn het risico van
overstromingen te verkleinen, zal de komende jaren grootschalige vergravingen met
zich meebrengen in het rivierbed van Maas en Rijntakken. De grond die daarbij vrijkomt
is verontreinigd door het verontreinigde slib dat met het water van de rivieren wordt
meegevoerd. en tijdens hoogwater wordt afgezet op de weerden langs de rivier. Deze
verontreiniging is "difuus" verspreid over het hele rivierbed, waardoor wordt gesproken
van "diffuse verontreinigingen". Saneren van de grond zou zeer kostbaar zijn, terwijl de
grond bij hoogwater steeds weer opnieuw door de rivier zou worden verontreinigd. Om
toch mileuhygienisch verantwoord om te gaan met de vrijkomende grond is er nieuw
beleid ontwikkeld. Op landelijk niveau heeft dat zijn weerslag gevonden in de
beleidsnotitie "Actief Bodembeheer Rivierbed Grote Rivieren" (ABR), die in 1998 is
vastgesteld door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze notitie geeft een uitwerking en specificatie
van het algernene mileubeleid dat is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
en de Vierde Nota Waterhuishouding.

Op regionale schaal is het nieuwe beleid verder uitgewerkt door de provincies Lirnburg.
Gelderland en Noord-Brabant en door Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit heeft
geresulteerd in een notitie "Actief Bodembeheer Maas", waarin het ontwerp voor het
nieuwe beleid is beschreven. Naar verwachting worden de nieuwe beleidsregels in de
loop van 2003 definitief vastgesteld.
Actief Bodembeheer Maas geeft een verandering weer in het omgaan met de diffus
verontreinigde grond langs de rivier, die neerkomt op:
. er wordt geaccepteerd dat het rivierbed van de Maas verontreinigd is

. verder wordt erkend dat volledige sanering van deze verontreiniging onmogelijk en

niet doelmatig is
. de verontreinigde bodern wordt beoordeeld op het risico voor rnens en rnilieu. en

niet louter op de concentraties van de verontreinigingen
. hergebruik of bergen van de verontreinigde grond in plassen, kleischermen of

kleinschalige depots binnen het riviersysteern, heeft voorkeur boven het storten in
grootschalige stortlocaties daarbuiten.

De uitgangspunten bij de toepassing van dit beleid zijn samengevat:
. Bij uitvoering rnoet worden gestreefd naar de verbetering van de rnilieusituatie, voor

zover dit redelijkerwijs bereikbaar is. Een verslechtering van de situatie mag niet
optreden.

. Per project wordt binnen de beleidsregels een oplossing gezocht voor de

vrijkornende verontreinigde grond; deze oplossing rnoet worden onderbouwd.
. De uitgevoerde werken rnoeten passen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Actief Bodernbeheer Maas geeft verschilende mogelijkheden voor het hergebruik of het
bergen van diffuus verontreinigde grond binnen het riviersysteern, naast de afvoer naar
een stortplaats erbuiten. De mogelijkheden hebben ook een voorkeursvolgorde, alsvolgt: I.
1. hergebruik als bodem ("bodem blijft bodern")
2. hergebruik als bouwstof ("bodern wordt bouwstof)

3. hergebruik na bewerking

4. bergen in depots (w.o. plassen)

5. afvoeren en bergen in baggerspeciestortplaatsen.
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Deze mogelijkheden zijn al eerder verkend. In de voorgaande Aanvullende MER
Berging (Maaswerken. 2001 a) is de keuze voor het bergen van de vrijkomende grond bij
Lomrn uitgebreid toegelicht. Daarnaast is het beleid van Actief Bodembeheer Maas in
praktijk uitgewerkt bij het proefproject Meers, onderdeel van het Grensrnaas-project van
De Maaswerken (lOrte Stein BV. 2001).

7.2.4 Afweging 1: hergebruik of bergen

Voor de berging van grond bij Lornm geldt nu de volgende afweging.

Er wordt uitgegaan van de hoeveelheden niet-vermarkbare grond die vrijkornen bij de
uitvoering van Zandrnaas/Maasroute en conform het Tracébesluit aan Lomrn zijn
toegewezen; uit het zomerbed (stuwpand Sarnbeek en Grave), bij Heurnen en
Julianakanaal en tenslotte het niet-vermarktbare deel van de grond die bij Lomm zelf
wordt ontgraven (zie de uitgangspunten in hfst. 5).

Als eerste is nagegaan in hoeverre hergebruik van de grond mogelijk is, als bodem, als
bouwstof of na bewerking. De verontreinigingsgraad van de grond is daarbij belangrijk.
en voor de vermarktbaarheid van de grond tevens de aard van het rnateriaal (m.n. de
korrelgrootteverdeling) en de kosten om van de bodem een "verkoopbaar produkt" te
rnaken (onderzoek. bewerking. transport e.d.).

De mogelijkheden worden hieronder besproken.

Hergebruik als bodem
Hergebruik als bodem is in principe rnogelijk door het verondiepen van bestaande
plassen. terugzetten van de oorspronkelijke deklaag na het ontgraven van de
onderliggende laag of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De mogelijkheid van
verondieping van bestaande plassen is in de Aanvullende MER Berging reeds
onderzocht en verlaten; in het daarop volgende Tracébesluit is onder rneer uitgegaan
van berging bij Lornm.

De grond van de deklaag van Lomm zal grotendeels als bodem worden hergebruikt;
hiermee wordt namelijk de berging afgedekt. Bij hoogwater zal deze grond overigens
worden herverontreinigd door het water van de Maas.

Hergebruik als bouwstof
De hergebruiksmogelijkheden van de grond als bouwstof zijn onderzocht voor de
Aanvullende MER Berging. Het blijkt dat er een groot aanbod is van schone en licht
verontreinigde grond (klasse 0, 1 en 2) bij een geringe vraag, terwijl de transportkosten
hoog zijn. De omstandigheden voor hergebruik zijn dus ongunstig. Desalniettemin
voorziet DCM toch dat er 200.000 m3 klei uit Lomm hergebruikt kan worden voor de
keramische industrie.

Hergebruik na bewerking
Ook de mogelijkheden voor hergebruik na bewerking zijn eerder onderzocht; voor de
Aanvullende MER Berging en voor de MER Meers (incl. addendum d.d. 31/5/2001).
Daaruit blijkt het volgende.

I
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De enige bewerkingstechniek voor verontreinigde grond die momenteel haalbaar geacht
wordt, is zandscheiding middels sedimentatiebekkens. Technieken als hydrocyclonage
en koude immobilsatie worden momenteel nog te kostbaar geacht.
Bij zandscheiding wordt verondersteld dat de meeste verontreiniging gebonden is aan
de zandfractie met de kleinste diarneter (de "fjne fractie"). In het sedirnentatiebekken
worden de grove en fijne fractie van elkaar gescheiden. De grove fractie die in principe
schoon is kan hergebruikt worden, terwijl voor de fijne fractie alsnog een oplossing
gezocht rnoet worden (bijv. bergen).

Aangezien de te ontgraven grond heterogeen van aard is. wordt er van uitgegaan dat
zandscheiding zou moeten worden toegepast op al deze grond. Na scheiding resteert
een mengsel van water en fijn zand (een "slurry). waarin de verontreiniging in principe
is geconcentreerd. Deze slurry kan niet direct in een berging worden verwerkt, orndat
het materiaal niet of nauwelijks consolideert. Bijrnenging van zand is daarom nodig.
Uitgaande van scheiding van grond uit de deklaag (daarin kornen de rneeste
verontreinigingen voor) en een zandpercentage van 50% in deze grond, zal
zandscheiding volgens een grove schatting het volume te bergen grond met ongeveer
25% reduceren.

Door zandscheiding verandert de samenstellng van de grond die moet worden
geborgen; dit heeft een hoger gehalte aan klei en organische stof. Klei en organische
stof kunnen verontreinigingen beter binden. wat de uitspoeling uit een berging naar het
grondwater zou verrninderen. Verder zorgt de beperking van het volume van de berging

(na zandscheiding) voor een kleiner contactoppervlak rnet de omringende grond en is
de waterdoorlatendheid van het rnateriaal kleiner. Ook dit kan de uitspoeling
verminderen. Daar tegenover staat de hogere concentratie van de verontreinigingen die
onstaat na zandscheiding. Deze hogere concentratie kan juist zorgen voor een sterkere
verontreiniging van de orngeving door uitspoeling. Verder zal de te bergen grond in
eerste instantie - voordat deze geconsolideerd is - béter waterdoorlatend zijn. en de
verontreinigingsflux door consolidatie (sterk bepalend voor de verspreiding van de
verontreiniging naar de omgeving) is in dit geval ook groter.

Concluderend kan gesteld worden dat het bergen van grond na zandscheiding niet
alleen positieve maar ook negatieve milieu-effecten heeft (o.a. veel energie nodig voor
zandscheiding). Daarnaast brengt zandscheiding relatief hoge kosten rnet zich rnee.
waardoor de nagestreefde budgetneutraliteit voor realisatie van Hoogwatergeul Lornm in
gevaar komt. Daarom is besloten van zandscheiding af te zien.

Bergen in kleischermen en depots binnen het riviersysteem
Na de bovenstaande afweging van de alternatieve bestemmingen is binnen het project
Zandrnaas/Maasroute gekozen om de niet-vermarktbare grond geconcentreerd te
bergen op enkele locaties, waaronder Lomm.

7.2.5 Afweging 2: Gescheiden of niet gescheiden ontgraven en bergen

In de Aanvullende MER Berging zijn twee alternatieven bestudeerd voor de berging van
de niet-vermarktbare grond bij Lornm: gescheiden en niet gescheiden ontgraven en
bergen. Ook in de vergelijkbare MER Meers zijn deze twee alternatieven met elkaar
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vergeleken (L'Orte Stein BV, 2001). De resultaten van beide studies dienen als
onderbouwing van de keuzes bij Lomm.

Voor de vergelijking van de alternatieven gescheiden en niet gescheiden ontgraven en
bergen zijn vooral twee aspecten van belang: enerzijds de effecten op de
grondwaterkaliteit door uitspoeling van verontreinigingen en anderzijds de kosten en

complexiteit van de uitvoering. Deze komen elk hieronder aan de orde.

Uitspoeling verontreinigingen
De beleidsregels van Actief Bodembeheer Maas geven aan dat de rnileueffecten van
het bergen van grond in plassen, kleischermen en depots dienen te worden getoetst aan
het Beleidsstandpunt Verwjdering Baggerspecie. Deze toetsing vindt plaats in drie
stappen.
1. toetsing aan de concentraties van verontreiniging in het uittredende porienwater
2. toetsing van de emissie uit de berging naar het grondwater (hoeveelheid per eenheid

van tijd en oppervlak) aan toelaatbare emissies.
3. toetsing van het volume beïnvloed gebied rond de bergingslocatie; vergelijking met

het volume van de berging zelf.
Voldoet de berging niet aan stap 1, dan wordt getoetst aan stap 2. Wordt ook daaraan
niet voldaan. dat volgt stap 3. Voor de tweede en derde stap dient een afweging
gernaakt te worden van de noodzaak en het rendement van isolerende rnaatregelen.

De berekeningen en toetsing zijn uitgevoerd in het kader van de Aanvullende MER
Berging. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd.

Bij toetsing volgens stap 1 en 2 (concentraties, resp. fluxen) blijken zowel de
gescheiden als de ongescheiden variant van de berging niet te voldoen. Gescheiden
bergen levert wel een reductie van de ernissies van verontreinigingen op, maar daarmee
voldoet deze variant niet aan de normen. De berging voldoet - zowel gescheiden als
ongescheiden - wél aan de toetsing op beïnvloed volume (toetsstap 3).

Verder worden er geen effecten op de grondwateronttrekkingen voor drinkwater
verwacht; deze liggen ofwel te ver noordelijk van Lomm ofwel aan de andere kant van
de Maas, waar het verontreinigde grondwater niet zal komen.

Complexiteit uitvoering
De te bergen grond is heterogeen van aard, en de concentraties van verontreinigende
stoffen daarin nog veel meer. Het is daarom in praktijk onmogelijk om in de bodern
onderscheid te maken tussen delen met verschillende verontreinigingskiassen volgens
de waterbodem-systernatiek (klasse 0 tlm 4); daarvoor zou de bodemkwaliteit minitieus
in kaart moeten worden gebracht. en ook op deze manier rnoeten worden ontgraven. Dit
levert een bijzonder kostbaar en complexe operatie op.

Een tweede rnogelijkheid is om geen onderscheid te maken in verontreinigingskiassen,
rnaar zonder onderzoek een grove scheiding te maken in partijen grond, door de
bovenste halve of hele meter grond (die in het algemeen het meest verontreinigd is)
apart af te graven, eventueel tijdelijk op te slaan, en te bergen in het midden van de
bergingslocatie (omringd door - naar verwachting - minder verontreinigde grond uit
dieper gelegen lagen). Dit maakt de realisatie van Hoogwatergeul Lomm wel bijzonder
gecompliceerd, omdat de uitvoering op drie locaties (Lornrn. Heurnen en Julianakanaal).
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met elk hun procedures en tijdschema's voor onderzoek, vergunningverlening,
aanbesteding en uitvoering op elkaar moet worden afgestemd. Bovendien vraagt deze
operatie waarschijnlijk om extra tijdelijke depots voor de bovenste laag van de grond. En
tenslotte brengt de complexere uitvoering ook extra kosten met zich mee.

Conclusie
Het gescheiden ontgraven en bergen van grond levert mileuhygiënisch beperke
voordelen op ten opzichte van ongescheiden ontgraven en bergen. Beide varianten
voldoen uiteindelijk aan de normen voor uitspoeling van grondwater. Het gescheiden
ontgraven en bergen maakt de realisatie van Hoogwatergeul Lomrn in sarnenhang met
de projecten Heumen en Julianakanaal bijzonder complex en kostbaar, waardoor de
nagestreefde budgetneutraliteit van het project niet meer realiseerbaar is.

Daarom wordt er voor gekozen orn in deze Startnotitie en de daarop volgende MER
alleen uit te gaan van ongescheiden ontgraven en bergen.

7.3 Basisalternatief

Het project Hoogwatergeul Lomm wordt uitgevoerd in een tijdsbestek van 10 jaar
(volgens de huidige planning: in de periode 2004-2013). Binnen die periode worden vier
fasen onderscheiden. aangeduid met de letters A tlm D.

Hoogwatergeul en berging worden parallel aan elkaar gerealiseerd, werkend van noord
naar zuid. De berging wordt in dit alternatief pas aan het eind van het project afgedekt.

Fase A uaar 1 en 2 na start)
Gedurende de eerste twee jaar na de start vinden voorbereidende werkaamheden
plaats. Als eerste wordt op het noordelijk deel van het terrein de dekgrond afgegraven

(vlak A 1 in bijlage 7) en tijdelijk opgeslagen in een grondwal aan de oostzijde van de
berging. Deze grondwal blijft in dit alternatief tot aan het einde van het project liggen.
zodat enige flexibiliteit bij de uitvoering van ontgraving en berging wordt verkregen. Aan
de noordzijde loopt de grondwal door tot aan de resten van de oude molen. De
grondwal zal tevens de geluidshinder voor omwonenden beperken.

Een gebied van 3 hectare wordt wat dieper ontgraven (3 tot 4 meter; tot in het
grondwater); daarin zal een zandzuiger worden gelegd. De dekgrond uit deze 3 hectare
wordt ook in de grondwal opgeslagen.

Verder wordt een werkterrein aangelegd (vlak A2 in bijlage 7). Hier zal de
bewerkingsinstallatie worden gebouwd, en worden partijen zand en grind opgeslagen
die afkomstig zijn uit deze installatie en kunnen worden verhandeld. Om dit werkterrein
te maken wordt eerst de dekgrond op het terrein afgegraven en eveneens in de
grondwal opgeslagen.

Vervolgens wordt een haven uitgegraven en een verbindingskanaal naar de Maas.
In het Aanvullende MER werd er nog van uit gegaan dat er voor de afvoer van grond per
schip een eenvoudige langshaven aan de Maas zou worden gemaakt. De grond zou
dan van de bewerkingsinstallatie naar de haven worden vervoerd per vrachtwagen. Een
haven direct bij de bewerkingsinstallatie, waardoor de vervaardigde delfstoffen direct
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van de installatie in schepen kan worden gestort, is echter praktischer én veroorzaakt
minder geluidshinder. Ook kan hiermee hinder voor de doorgaande scheepvaart op de
Maas worden beperkt.

De dekgrond die vrijkomt bij het uitgraven van de haven en het verbindingskanaal wordt
weer opgeslagen in de grondwaL. Met het zand eronder wordt het werkterrein
opgehoogd. zodat bij hoogwater de installatie niet onder water komt te staan. Na
ophoging wordt de installatie gebouwd en wordt het werkterrein ingericht. Deze
installatie gaat vervolgens proefdraaien met het materiaal uit Lomm.

Omdat de grond van de locaties Heumen en Julianakanaal waarschijnlijk eerder
beschikbaar is dan er bergingscapaciteit beschikbaar komt bij Lomm, wordt overwogen
om in deze fase een extra tijdelijk bovengronds depot in te richten. waarin deze grond
gedurende enige tijd wordt opgeslagen. Dit wordt momenteel nog door De Maaswerken
onderzocht.

Foto 3 Geplande locatie werkterrein

Fase B Uaar 3 - 6 na start)
In deze fase wordt een groot deel van het terrein ten noorden van de haven ontgraven
en aangevuld. Gestart wordt aan de oostzijde (vlak B1 in bijlage 7). waarna zo snel
mogelijk een verbinding wordt gemaakt met de haven eronder (vlak B3). Het toutvenant
wordt met de zandzuiger gewonnen en door middel van een persleiding naar de
bewerkingsinstallatie gepompt.

Op het oostelijk talud van de waterplas die bij ontgraving ontstaat, wordt een deel van
de dekgrond van Lomm gestort en verder het niet-vermarktbare deel van het toutvenant
dat in deze fase vrijkomt en in de bewerkingsinstallatie wordt afgescheiden. Daarmee
onstaat een slecht doorlatende "wand" die eventuele grondwaterstands-verlagingen
tegengaat.

De berging wordt verder gevuld met het niet-vermarktbare deel van de grond die bij
Lomm ontgraven wordt. Daarmee wordt de eerder genoemde "wand" steeds dikker en
slechter doorlatend voor het grondwater.

i.

r
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Vanaf het vierde jaar na de start kan ook grond aangevoerd worden van elders

(zomerbed van de Maas, Julianakanaal of Heumen). De grond wordt per schip
aangevoerd via het verbindingskanaal en de haven naar de berging, die in het begin
alleen nog een waterplas is. De schepen lossen de grond direct in deze waterplas.

Verder wordt langs de Maas wordt de oever verlaagd om een natuurvriendelijke oever te
creeren.

Fase C (jaar 6 - 8 na start)
In fase Cwordt het deel rond de haven en het verbindingskanaal afgegraven. De
werkwjze is verder hetzelfde als in fase B. De natuurvriendelijke oever wordt verder
naar het zuiden doorgetrokken. De grond van elders wordt weer direct naar de berging
gevaren en verwerkt.

Fase D (jaar 8-10 na start)
In fase D wordt het rneest zuidelijke deel van het terrein ontgraven en weer opgevuld
rnet niet-vermarkbare grond van Lomm en van elders. Ook de haven en een deel van
het verbindingskanaal worden opgevuld rnet niet-vermarktbaar rnateriaal. De
bewerkingsinstallatie wordt afgebroken en het werkterrein verlaagd tot op oorspronkelijk
rnaaiveldniveau.

Aan het eind van fase D wordt de grond op de berging (niet onder de hoogwatergeul)
afgewerk rnet een afdeklaag van 0,75 crn. van relatief schone grond.

In het noordelijk deel van het gebied wordt de blijvende verbinding tussen de
hoogwatergeul en de Maas open gegraven. Deze verbinding wordt bewust aan het eind
van het project gerealiseerd. Mocht er narnelijk tijdens uitoering van het werk een
hoogwater optreden. dan kan de grond uit de berging niet gemakkelijk via de geul naar
de Maas worden meegenomen. Met het rnaken van deze verbinding is het laatste deel
van het werk gereed.

7.4 Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief volgt in grote lijn de werkijze zoals beschreven bij het
Basisalternatief, maar kent een aantal aanpassingen, waarmee een verkleining van de
rnilieu-effecten wordt beoogd. Het Voorkeursalternatief heeft deze naarn gekregen.
omdat de hier beschreven werkijze vooralsnog de voorkeur heeft van de

initiatiefnemer.

Algemeen
Om het zicht van Lornm op de Maas niet te veel te onderbreken, wordt de grondwal niet
geheel aan de noordkant van het werkterrein gelegd, maar pas vanaf ca. 200 rneter
zuidelijker (zie figuur fase A, bijlage 7). De tijd dat weerdgrond wordt opgeslagen in een
grondwal langs de hoogwatergeul wordt verkort, orn zo snel mogelijk een eindsituatie in
het gebied te bereiken. AI tijdens fase B wordt een deel van de grondwal afgegraven om
het deel van de berging dat gevuld is. af te dekken. Aan het eind van fase B is de helft
van de grondwal afgegraven.
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De haven die is voorzien zal enige jaren in open verbinding staan met de Maas. Om de
grondwatereffecten hiervan te beperken wordt het oppervlak van de haven beperkt.

Om de uitspoeling van verontreinigingen uit de berging via het grondwater te beperken,
dient het van het oosten aanstromende grondwater zo veel mogelijk af te worden
gebogen om de berging heen, zodat het zo min mogelijk in contact kornt rnet de grond in
de berging. Dit kan door op de oostelijke wand van de berging zo veel rnogelijk slecht
doorlatende kleigrond te storten. In het Voorkeursalternatief wordt daarvoor alleen de
slecht doorlatende deklaag van Lomm gebruikt.

Verder wordt net als bij het Basisalternatief overwogen om een extra tijdelijk
bovengronds depot in te richten voor het opslaan van de grond uit Heumen en
Julianakanaal, die pas later bij Lomm kan worden geborgen.

Fase B
De ontgraving vindt in dit geval in een iets andere volgorde plaats; eerst worden de
meest noordelijke vlakken ontgraven (B1 en B2 in bijlage 7). De waterplas die hierbij
ontstaat heeft geen open verbinding rnet de Maas; grondwaterstandsverlagingen blijven
daardoor beperkt. Het gescheiden houden van berging en Maas werkt weer gunstig
tegen vertroebeling van het water. De vertroebeling wordt vooral veroorzaakt bij het
terugstorten van niet-vermarktbaar fijn materiaal uit de bewerkingsinstallatie en van
elders. Zolang er geen open verbinding wordt gemaakt, kan het troebele water de Maas
niet bereiken.

Door het ontbreken van een open verbinding kan de grond die van elders wordt
aangevoerd in het beginstadium niet direct naar de bergingslocatie worden gevaren. De
schepen grond meren daarom aan in de haven. alwaar de grond wordt overgeslagen.
Met een persleiding, drijvende bakken of vrachtwagens wordt de grond vervolgens naar
de berging gebracht.

Pas aan het eind van fase B wordt de open verbinding gemaakt (zuidzijde van vlak B3,
zie bijlage 7).

7.5 Meest mileuvriendelijk alternatief

Het Meest Mileuvriendelijke alternatief (MMA) gaat weer verder dan het
Voorkeursalternatief, wat betreft milieuvriendelijke wijze van uitvoering van het project.
Deze werkwijze zal hogere uitvoeringskosten rnet zich meebrengen; deze worden later
in het MER aangegeven.

In fase A wordt een infiltratiesloot gemaakt aan de oostzijde van de grondwaL. Deze
wordt en blijft gevuld met water uit de ontgrondingsplas. De sloot wordt kunstmatig op
een hoog peil gehouden om grondwaterstandsdaling door de ontgrondingsplas te
compenseren. Het peil wordt zodanig ingesteld dat ook geen voor landbouw of
bebouwing ongewenste vernatting onstaat. De sloot blijft in stand tot de haven in fase D
wordt opgevuld; daarna wordt de sloot gedicht met resterende dekgrond uit Lomm zelf.

Het aan-/afvoerkanaal tussen de Maas en de haven wordt voorzien van een ondiepe
drernpel (rnet ca. 3 m. waterdiepte). om er voor te zorgen dat zo min van het troebele
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water uit de berging de Maas in stroomt. De oostzijde van de haven wordt voorzien van
darnwanden, die de toestroom van grondwater beperken en daarmee de
grondwaterstandsverlaging.

Wanneer de haven wordt opgevuld. is het risico van vertroebeling van de Maas het
grootst. Het verbindingskanaal wordt in deze periode rnet een filterdoek of een
bellenscherm afgescheiden van de rivier. Verder wordt in deze periode alleen relatief
vast rnateriaal door De Maaswerken aangevoerd en geborgen; dit beperk de
vertroebeling.

Verder wordt ook bij het MMA, net als bij het Basisalternatief, overwogen om een extra
tijdelijk bovengronds depot in te richten voor het opslaan van de grond uit Heurnen en
Julianakanaal. die pas later bij Lornm kan worden geborgen.

7.6 Overzicht verschilen tussen de alternatieven

Voor de duidelijkheid worden de verschilen tussen de alternatieven hieronder kort
samengevat.

alternatieven
onderdeel basisalternatief voorXeursalternatief meest

mileuvriendelijk
alternatief

grondwal volledige lengte (ook beperkte lengte (niet als VKA

stuk in noorden). wal stuk in noorden).
blijft liggen van start tot noordelijke helft wal

eind project wordt gedurende fase B

al afaearaven
tijdstip open verbinding pas vanaf eind fase B vanaf begin fase B (via alsVKA

en start storten kanaal)

haven ruim zo klein mogelijk als VKA, met damwand

aan oostziide haven

materiaal voor afstorten alle soorten niet- alleen slecht doorlatend alsVKA

oostelijke wand berging vermarktbaar materiaal materiaal van deklaag
Lomm

faserino afwerkino Das in fase D reeds vanaf fase B als VKA

infiltratiesloot niet aanwezia niet aanwezin aanwezia
voorzieningen bij geen geen kanaal ondiep; bij

aan/afvoerroute opvullng haven wordt

kanaal afgescheiden

van Maas met

fiterdoekielIenscherm
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8 REACTIES EN NADERE INFORMATIE

U kunt reageren op deze Startnotitie. Stuurt u uw reacties op schrift naar de één van de
contactpersonen bij de bevoegde gezagen: de Provincie Limburg of het Zuiveringschap
Limburg. De adressen zijn:

Provincie Limburg
Mw. L.G. Droog
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Zuiveringschap Limburg
Dhr. H. Bodelier
Postbus 314
6040 AH Roermond

Telefoon: 043 - 389 9999
Fax: 043 - 3897643

Telefoon: 0475-3944
Fax: 0475-311605

=0=0=0=
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Bijlage 1

Toelichting op de m.e.r.-plicht
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M.E.R.-PLICHT HOOGWATERGEUL LOMM

De verplichting tot het opstellen van een MER kan worden nagegaan door raadpleging van:
Besluit rn.e.r. 1994. zoals gewijzigd bij Besluit van 7 mei 1999 (Staatsblad nr. 224. 1999),
hiervan de C.- en de D.-Iijst;
De Provinciale Mileuverordening van de Provincie Limburg.

De belangrijkste activiteiten in het kader van het project Hoogwatergeul Lomm betreffen:
het uitvoeren van een ontgraving met het oogmerk daar oppervlaktedelfstoffen te winnen
in een gebied van 83,9 ha;
het storten van 2,9 miljoen m3 verontreinigd bodemmateriaal (in juridische zin is hier
sprake van baggerspecie)
het inrichting en de exploitatie van een bewerkingslokatie voor de delfstoffen die uit de
ontgraving bij Lomm vrijkomen.

Over de locatiekeuze van de hoogwatergeul en de berging van de verontreinigde grond is
reeds een goedgekeurd MER opgesteld. Aan de rn.e.r.-plicht op dat niveau is daarmee
voldaan. In deze MER is reeds een aantal onderwerpen op inrichingsniveau aan de orde
geweest. Bepaling van de rn.e.r.-plicht nu heeft dus betrekking op een aantal aspecten op
inrichtingsniveau. Het MER dient nu ter ondersteuning bij de besluitvorming over
vergunningen (zie tabel).

Toetsing aan Categorie Drempelwaarde en conclusie MER
voor m.e.r.-plicht ondersteunt

besluit over
vergunnin!l

C-Iijst 16.1 De winning dan wel 1 winplaats van 1 00 ha of Ontgrondings-
wijziging of uitbreiding van de meerdere winplaatsen die samen vergunning
winning van 100 ha zijn: geen m.e.r.plicht
oppervlaktedelfstoffen want oooervlakte is 83,9 ha.

C-lijst 18.3 De oprichting van een In gevallen waarin de activteit Vergunning Wet
inrichting bestemd voor het betrekking heeft op baggerspecie milieubeheer en
storten van baggerspecie van de klasse 3 of 4 en een Wet

inrichting waarin 500.000 m' wordt Verontreiniging
gestort of opgeslagen: m.e.r.- Oppervlaktewater
plicht op dit punt want er is en
sprake van klasse 3 of 4
baaaersiicie en 3,7 miloen m'

D-lijst (geen voor Lomm relevante Geen m.e.r.-beoordelingsplicht
activititeiten qenoemdl

Provinciale (in milieuverordening is het Geen m.e.r.-plicht
milieu- onderdeel 'm.e.r.-plichtige
verordening activiteiten'nog niet ingevuld)
Limburo

Conclusie
Op inrichtingsniveau is er alleen sprake van een m.e.r.-plicht inzake het storten van
baggerspecie. De ontgronding c.q. het winnen van delfstoffen zijn niet m.e.r.-plichtig noch
m.e.r.-beoordelingsplichtig. Op grond van de C.- en D.-lijsten van het Besluit m.e.r. is het
bewerken van delfstoffen ook niet m.e.r.-plichtig. Vooralsnog is er geen sprake van een
m.e.r.-plicht voor het ontgronden of bewerken op grond van de Provinciale mileuverordening
omdat dit onderdeel van de verordening nog niet is ingevuld.
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Bijlage 2
Procedure m.e.r. en vergunningverlening Wet

Mileubeheer
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PROCESSCHEMA MER EN VERGUNNINGVERLENING WET MILIEUBEHEER
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Bijlage 3

Wijze van beschrijven mileu-effecten
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WIJZE VAN BESCHRIJVEN MILIEU-EFFECTEN

De volgende effecten worden in de MER beschreven.
. grondwaterverontreiniging

. blootstelling en contactmogelijkheden

. verontreiniging oppervlaktewater

. grondwaterstanden tijdens en na uitvoering. en de daarvan afhankelijke aspecten:
verdroging van natuurterrein
opbrengstverandering in de landbouw

. geluidhinder

. kosten en cornplexiteit van de uitvoering

Hieronder volgt een korte toelichting op de geplande werkwijze.

Grondwaterverontreiniging
Voor het berekenen van de verspreiding van verontreinigingen in het grondwater is in het
kader van het Aanvullende MER Berging een grondwaterkwaliteitsmodel opgezet door het
Advies- en Kenniscentrurn Waterbodems (AKWA). een onderdeel van de Bouwdienst van
Rijkwaterstaat. Met dit 3-dimensionale model zijn voor het Aanvullende MER Berging
uitgebreide verspreidingsberekeningen gemaakt. Het rnodel is inmiddels overgedragen aan
Royal Haskoning ten behoeve van het MER Inrichting Hoogwatergeul Lomrn (korteg:
Inrichtings-MER).

De nieuwe alternatieven zullen worden doorgerekend met dezelfde methodiek en
uitgangspunten als voorheen, rnet uitzondering van de kwaliteit (concentraties) van het te
storten bodemmateriaaL. Het resultaat wordt vertaald in toetsbare grootheden:
. concentraties verontreinigingen in het poriewater

. verontreinigingsfluxen

. volume verontreinigd grondwater na verschillende perioden (tot rnaxirnaal 10.000 jaar).
De wijzigingen in het plan voor de hoogwatergeul kunnen betrekking hebben op de
verontreinigingsgraad van de grond en de omvang van de kleiberging. De omvang betreft
alleen de lengte en breedte en daarmee het contactoppervlak; de diepte van het kleischerm
verandert niet (van maaiveld tot op de Venloklei).

Steeds wordt een eindsituatie wordt doorgerekend (tijdelijke situaties doorrekenen is niet
zinvol i.v.m. geringe snelheid van verspreiding). Er worden geen gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd.

Berekening concentraties
De concentraties verontreinigingen in het poriënwater zullen opnieuw worden berekend als
gevolg van de nieuwe gegevens over de verontreinigingsgraad van de aan te voeren grond.
Het stoftransportrnodel dat voor Lomm is gebruikt. is lineair in de concentratie. Indien alleen
de concentratie in het gestorte materiaal wordt gewijzigd zal de emissie proportioneel

veranderen. Een modelberekening is hiervoor niet nodig.

Berekening verontreinigingsfluxen
De verontreinigingsfluxen zullen worden berekend rnet het instrumentarium van
AKWAIAU. De geometrie van het kleischerm is deels van invloed op deze fluxen: een
langer klei scherm zorgt voor een hogere druk van het aanstrornende grondwater aan de
oostzijde van het scherm en daarmee voor een grotere uitspoelingsflux aan de westzijde.
Wordt het kleischerm dus kleiner (zoals gepland). dan vermindert de flux.

Voorgesteld wordt om voor het Inrichtings-MER de f1uxen te berekenen uitgaande van de
geometrie die in het Aanvullende MER Berging werd aangehouden. De aanpassing van de
geometrie zorgt waarschijnlijk voor een vermindering van de flux. De berekening in het
Inrichtings-MER kan dan als worst case worden beschouwd.



Berekening volume verontreinigd grondwater
Het volume verontreinigd grondwater is direct gerelateerd aan de verontreinigingsflux en het
contactoppervlak van de kleiberging. Voorgesteld wordt het nieuwe volume verontreinigd
grondwater in het MER te berekenen als het voorheen berekende volume (uit het
Aanvullende MER Berging) vermenigvuldigd met de verhouding tussen het nieuwe en oude
contactoppervlak. Ook in dit geval wordt verwacht dat het resultaat als worst case kan
worden beschouwd.

Blootstellng en contactmogelijkheden
De blootstellng en contactmogelijkheden zullen worden beschreven op basis van de
beoordeling in het Aanvullende MER Berging. De wijzigingen sindsdien worden geêvalueerd
rniddels deskundigen oordeeL.

Verontreiniging oppervlaktewater
De oppervlaktewaterverontreiniging kan bestaan uit chemische verontreiniging of

vertroebeling van het water. De verspreiding van verontreinigingen naar het
oppervlaktewater wordt is onderzocht voor het Aanvullende MER Berging en bleek geringe
effecten op te leveren. Aangezien niet verwacht wordt dat deze conclusie zal veranderen
wordt voorgesteld om in het Inrichtings-MER een samenvatting te geven van de rapportage
in het Aanvullende MER Berging, de nieuwe verontreinigingsgegevens te vergelijken met de
oude en vervolgens een conclusie te trekken op basis van deskundigenoordeeL.

Effecten via grondwater op natuurwaarden (verdroging) en landbouw
(opbrengstverandering)
Voor het berekenen van de grondwaterstandseffecten van verschillende vormen van het
kleischerm is een numeriek grondwatermodel opgesteld van de hoogwatergeul Lomm en
orngeving. Dit model is gebouwd in 1999 en zal worden aangepast op basis van eventuele
nieuwe gegevens van De Maaswerken over de bodemopbouw en bodemparameters en op
basis van recentere inzichten die zijn opgedaan tijdens de ijking van het regionale

grondwatermodel van Zandmaas/Maasroute.

leder alternatief heeft enkele typerende 'stappen' in de uitvoering (uitgangspunt is maximaal
3 per alternatief), waarbij een andere interactie bestaat tussen het grondwater en het
oppervlaktewater (in Maas of kleischerm of hoogwatergeul) en waarin het kleischerm in rneer
of mindere mate is voltooid. Voor ieder alternatief worden deze tussenstappen en de
eindsituatie in het model ingevoerd op hoofdlijnen conform de planning van de uitvoering
(uitgedrukt in jaren). Vervolgens wordt er één langjarige niet-stationaire effectberekening
gemaakt per alternatief. waarmee veranderingen in de grondwaterstanden op kritieke punten
(rnet name in verdrogingsgevoelige natuurgebieden) worden bepaald. Ook zullen figuren
gernaakl worden met contourlijnen van de veranderingen in de grondwaterstanden bij de
(maximaal) 3 'stappen' in de uitvoering.

De berekeningen worden uitgevoerd op basis van een synthetische reeks van hydrologisch
gerniddelde jaren; een aanpak die ook voor de eerdere MERs van de Zandmaas/Maasroute
is gevolgd.

Voor deze relatief uitgebreide methode van effectbepaling is gekozen. omdat het voor de
vergunningverlening van belang is om helder onderscheid te rnaken in tijdelijke en
permanente effecten. Door de tijdelijke effecten niet-stationair door te rekenen wordt het
dernpende effect van de traagheid van het grondwatersysteem op de grondwaterstands-

veranderingen meegenomen. Dit leidt naar verwachting tot meer reêle en kleinere
grondwatereffecten dan eerder berekend I .
De effecten op natuur en landbouw zullen tekstueel worden beschreven. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van eerdere effectbeschrijvingen die in het kader van het Tracébesluit zijn
gemaakt. Alleen de effecten op verdrogingsgevoelige natuur door grondwaterstands-



veranderingen worden beschreven; voor overige effecten wordt verwezen naar het
Compensatieplan.
Wat betreft de landbouw wordt de vernatting/verdroging beschreven voor zover van
toepassing; effecten als gevolg van het ruimtebeslag en daaraan gekoppelde invloed op
boerenbedrijven wordt niet beschreven; deze maakt onderdeel uit van locatiekeuze.

Geluidhinder
Aangezien er relevante verschillen lijken te bestaan in mate van geluidhinder bij
verschillende vormen van uitvoering zal deze geluidhinder ook opnieuw worden berekend
(direct ten behoeve van de vergunningverlening). Hiervoor zullen de gebruikelijke
rekenmethoden worden gebruikt overeenkomstig de berekeningen in de aanvullende MER
Zandmaas/Maasroute.

Wij gaan er van uit dat wij voorafgaand aan het onderzoek in een overleg overeenstemming
bereiken met de Provincie over de aanpak en de opzet van het modeL. De geluidshinder

wordt beschreven voor alle activiteiten die er op en rond de locatie plaatsvinden; aanvoer,
storten. verwerken en afvoeren. Ten behoeve van de berekening zullen enkele fasen in de
uitvoering worden onderscheiden waarvoor geluidsberekeningen worden gemaakt.

Kosten en complexiteit uitvoering
De kosten en complexiteit van de uitvoering zullen per alternatief tekstueel worden
besch reven.
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Bijlage 4
Samenvatting bodemonderzoeken
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SAMENVATTING BODEMONDERZOEKEN

De grond die in de berging bij Lomm wordt geborgen, is afkomstig van Lomm zelf, de
projecten Julianakanaal en Heumen van De Maaswerken. en specie uit het zornerbed van
de Maas (stuwpand Sarnbeek en Grave). Daarnaast kan schone grond uit de omgeving
worden geborgen.

Er is onderzoek verricht naar de kwaliteit van de te bergen bodem bij Julianakanaal. Heumen
en Lornm. Een korte samenvatting van deze onderzoeken vindt u hieronder. Voor de
verwachte kwaliteit van de specie uit het zomerbed van de Maas wordt uitgegaan van de
gegevens in de voorgaande MER (Aanvullende MER Berging. bijlage 11).

Bodemonderzoek JuUanakanaal (LB6767)
(uitgevoerd door esa, oktober 2001)

Methodiek
Doelstellng van dit rapport is orn inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de deklaag en het
dijklichaarn. Daartoe is een groot aantal boringen verricht op basis van een bepaalde
bernonsteringsstrategie. In deze strategie wordt overigens niet verwezen naar bestaande
richtlijnen of protocollen.

Er wordt getoetst aan de onderwaterbodem normering (BOOS versie 0.8 ; klasse 0 tot en
met 4 indeling); gezien de beoogde toepassing in Lomrn. Het is niet geheel duidelijk welk
deel van de vrijkomende grondstromen als vermarktbaar en welk deel als niet verrnarktbaar
aangeduid wordt. Voor het vermarktbare deel zou een andere toetsing moeten ondergaan,
namelijk aan de streef- en interventiewaarden voor land bodems.

Het rapport geeft aan dat er geen significante relatie aantoonbaar is tussen de aanwezigheid
van bodemvreernd materiaal en de verontreinigingsgraad daarvan (blz. 6 4de alinea). Deze
onderbouwing van deze conclusie kan worden gecontroleerd aan de hand van de
analyseresultaten. Als de kritische pararneter(-s) uit het analysepakket bijvoorbeeld cadmium
is of arseen, waardoor bij toetsing een bepaald monster getypeerd wordt als klasse 4. dan
hoeft dat inderdaad niets te rnaken te hebben rnet de aanwezigheid van koolassen,

bijmengingen rnet plastics of organisch materiaaL. Indien echter de pararneters PAK's of
EOX verhoogd zouden zijn, is ons inzien wel sprake van een aantoonbare relatie. Het is
oprnerkelijk dat er vele boringen gestaakt zijn (sorns na 25 cm. diepte), hetgeen rnet de
grofheid van het opgeboorde materiaal te maken kan hebben. Een aantal rnonsters welke
als klasse 4 wordt getypeerd blijken toch bodemvreernde rnaterialen te bevatten.

De terreinen nabij het DSM-terrein zijn (zoals gerapporteerd) niet bemonsterd en zouden op
grond hiervan te zijner tijd vooruitlopend aan de ontgraving alsnog indicatief onderzocht
rnoeten worden.

Resultaten
Het onderzoek geeft aan dat de bulk van het vrijkomende materiaal bezien rnoet worden als
licht vervuild materiaaL. De verontreinigingsgraad neemt af met de diepte.

In het rapport wordt geconcludeerd dat het grootste gedeelte van de onderzochte monsters
(nagenoeg 90%) voldoet aan de klasse O. 1 of 2. De betreffende specie komt voor
hergebruik in aanmerking. Voor ruim eenderde van de monsters geldt dat wordt voldaan
aan klasse O. Voor de betreffende specie gelden geen beperkingen bij eventueel
hergebruik. Voor 7 % van de monsters geldt dat ze behoren tot klasse 4, waarbij sprake is
van een saneringsnoodzaak.



Het voorgaande geeft dus aan dat de bulk van het rnateriaal dat vrijkomt zal bestaan uit
klasse 0, 1 of 2 en derhalve zal 10 % sterker verontreinigd zijn. Het rapport wijkt niet uit over
mogelijkheid deze 10 % separaat te ontgraven. Wel wordt gesteld dat er eigenlijk een
saneringsnoodzaak is. Het is onduidelijk of er een bepaalde werkrnethode van ontgraving
voor te schrijven is, zodat relatief schone grond gescheiden behandeld of verwerkt kan
worden ten opzichte van de sterker vervuilde delen.

Uit de rapportage is op te maken dat de toplaag van de oorspronkelijke bodem minder van
kwaliteit is dan dieper gelegen lagen. Dit verband wordt niet aangetoond ter plaatse van het
onderzochte dijklichaarn. Op grond hiervan zou het dijklichaam als één partij gezien kunnen
worden. De oorspronkelijke (onverdachte) bodern kan als één rnix beschouwd worden van
relatief schone en vervuilde lagen/delen, waardoor het geheel als onbruikbaar (in de zin van
niet vermarktbaar) en rnatig verontreinigd bezien wordt. Daardoor kornt berging onder water.
onder gecontroleerde omstandigheden zoals in Lomm beoogd. in aanrnerking. Als
daarentegen de toplaag substantieel sterker verontreinigd is dan dieper gelegen lagen. kan
een splitsing in deelpartijen te overwegen zijn.

Verkennend bodemonderzoek Keersluis te Heumen
(uitgevoerd door Grontmij,juni 2002)

Methodiek
Dit bodemonderzoek is qua strategie uitgevoerd op basis van de NEN 5740. het protocol
voor een verkennend bodemonderzoek. Het historisch onderzoek geeft geen aanleiding te
veronderstellen dat er ter plaatse bodernbedreigende activiteiten hebben plaatsgehad, dus
wordt de hypothese 'niet verdacht' gehanteerd. Boordiepten reiken in enkele gevallen tot 4
m-rnv.

Het onderzoeksgebied heeft een omvang van 5 ha. Er zijn een 51 tal boringen verricht.
waarvan er 40 een diepte hadden van 0.5 m. -mv, 6 boringen tot 2 rn - rnv en 5 boringen tot
een diepte van 4 m -mv. welke vervolgens zijn afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van
grondwateronderzoek.

Het bodemonderzoek wordt conform de geldende richtlijnen uitgevoerd waardoor er op
milieuhygiënisch vlak een redelijk beeld ontstaat van de bodemkwaliteit. Wat de fysische
bodemeigenschappen betreft moet volstaan worden rnet de boorbeschrijvingen.

Oprnerkelijk is dat er in het bodemprofiel allerlei lokale bijrnengingen geconstateerd worden,
variërend van puin, sintels en resten van kolen. Daarmee is de hypothese dat er geen
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden twijfelachtig. In het vervolg van het
onderzoek is inderdaad geconstateerd dat de bodem lokaal verontreinigd is.
Vervolgonderzoek zou er op gericht moeten zijn de verontreinigingsvlekken nader te
begrenzen.

Er is een zestiental rnonsters ingezet om de kwaliteit van de bodem te typeren. Het betreft
hierbij steeds mengrnonsters van 3 tot 5 boringen met vergelijkbaar dieptetraject.
Opmerkelijk in de rnethodiek is dat er zintuiglijk vervuilde monsters zijn meegenomen in de
sarnenstellng van deze meng monsters.

De analyseresultaten van de bodem worden getoetst aan de streef -en interventiewaarden,
de normering voor landbodems. De strategie van de bernonstering en de toetsing geschiedt
aan de hand van daartoe geldende protocollen.

Resultaten
Alle zintuiglijk waarneembare verontreinigingen, zoals bijmenging met resten kolen, puin en
sintels, komen bij Heumen voor in de bovenste 50 cm. Naar de diepte toe neernt de
aanwezigheid van bodemvreemde materialen sterk af.



De analyseresultaten geven aan dat er lichte verontreinigingen zijn aangetoond met zware
rnetalen zoals zink, cadmium. koper en lood. rnet verhogingen ten opzichte van de
streefwaarden (in circa 60 % van de analyses). Dit geldt in een aantal gevallen ook voor
PAK's en rninerale olie (ook beide boven de streefwaarde). In één geval is PAK boven de
interventiewaarde aangetroffen. hetgeen een monster betreft wat zintuiglijk niet verontreinigd
bleek te zijn. In het grondwater is in één peilbuis een verontreiniging aangetroffen boven de
interventiewaarde (het betreft cis dichlooretheen). Alle peilbuizen (dus 100 %) geven aan dat
chroorn boven de streefwaarde ligt, alsmede in enkele gevallen nikkel. cadmiurn en koper.

Samenvattend mag gesteld worden dat de grond diffuus verontreinigd is met zware rnetalen
en PAK's, zeker voor wat betreft de bovenste halve rneter. In het grondwater worden deze
parameters ook aangetroffen in (licht) verhoogde concentratie. Daarnaast is er een lokale
verontreinigingsvlek aangetroffen.

Verkennend bodemonderzoek winterbed Maas tussen Hasselt en Lomm
(uitgevoerd door Laboran, sept. 1998 )

Methodiek
Het onderzoek is opgezet volgens het protocol: "bodernonderzoek voor het zomer en

winterbed van de Zandmaas". Het is te vergelijken met het protocol NEN 5740, rnaar
bijzonder aan dit rapport is dat toetsing van de analyseresultaten geschiedt aan de streef- en
interventie waarden, alsmede aan de ENW (Evaluatienota Water. BOOS-versie 0.4). Het
onderzoek is uitgevoerd in nauw overleg rnet de Provincie Limburg en De Maaswerken.

Lokaal wordt incidenteel bijmenging van kolengruis en puin aangetroffen. overwegend aan
het oppervlak (bovenste 25 cm). Er zijn geen aanwijzingen voor locale
bodernverontreinigingen (anders dan de diffuse verontreiniging door Maas-sedirnent). De
onderzoekgegevens worden in een drietal kaarten weergegeven. waardoor op hoofdlijnen
duidelijk wordt waar de diverse milieukwaliteiten zich bevinden. Deze kaarten kunnen de
basis vormen voor een grondstromenplan. zeker wanneer de fysisch/civieltechnische
kwaliteiten hierin verwerkt worden en de laagdiepten ten opzichte van rnaaiveld worden
verwerkt.

Resultaten
Er wordt geconstateerd dat oppervlakkige lagen plaatselijk verontreinigd kunnen zijn met
PAK en enkele zware metalen, hetgeen direct te relateren is aan de ligging en invloed van
enkele kleine watergangen. Verder is de invloed van de Maas bepalend voor de
bodemkwaliteit.

Het oppervlak waar klasse 4 specie wordt aangetroffen omvat circa 4.5 ha; ca. 6% van het
totale oppervlak (90 ha). Dit betreft de stroken grond gelegen direct langs de Maas.
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BEGRIPPEN

Actief bodem beheer rivierbed (ABRI
Landelijke beleidsnotitie met regels voor een gebiedsgerichte toepassing van bestaande
regelgeving met betrekking tot diffuus verontreinigde weerdgrond in het riviersysteern.

Actief bodem beheer Rijntakken (ABRI en Actief bodembeheer Maas (ABMI
Gebiedsgerichte beleidsnotities met daarin de uitwerkingen van de landelijke beleidsnotitie
ABR voor de Rijntakken en het MaasdaL.

Afdeklaag
Laag schone grond waarmee de bergingslocatie afgedekt wordt.

Baggerspecie
Waterbodem (zie aldaar) die met behulp van (graaf) machines wordt opgebaggerd orn te
worden afgevoerd. Baggeren wordt gedaan om vaarroutes op diepte te houden of om
rivierverruimingsprojecten uit te voeren.

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

Bodemmateriaal
Term waarmee allerlei soorten bodem en baggerspecie worden aangeduid als deze 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 silcium, calcium of magnesium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat
rnateriaal bedragen (Bouwstoffen besluit art. 1. lid 1, onder b).

Bouwstoffenbesluit
Besluit van de Rijksoverheid waarin deze regels stelt voor het gebruik van allerlei materialen
(grond, rnaar ook hergebruikte materialen zoals puin) als bouwstof om hiermee te voorkomen
dat milieuverontreiniging optreedt na toepassing van deze rnaterialen.

Deklaag
Bovenste laag van de bodern in het winterbed, die voornamelijk bestaat uit rnengsel van klei
en zand.

(Oppervlakte )Delfstoffen
Materialen die voor allerlei doeleinden door de mens uit de ondergrond worden gewonden. In
dit MER betreft het de aan de oppervlakte aanwezige hoeveelheden klei en zand die uit het
rivierbed worden gewonnen.

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

Diffuus verontreinigde weerdgrond
Weerdgrond die verspreid verontreinigd is zonder dat eenduidig de oorzaak, bron en/of haard
aan te wijzen is.

Flux
Hoeveelheid aan verontreinigingen die uitstroomt uit verontreinigde weerdgrond



Grondwater
Het water dat zich bevindt in de verzadigde zone van de bodem. Transport van dit water
wordt gedreven door hydrostatische drukverschillen (stijghoogteverschilen) en is in
hoofdzaak horizontal gericht.

Hoogwatergeul
Laagte, al of niet gevuld met water. die gegraven worden in de weerden waardoor de
hoeveelheid water die het rivierbed kan afvoeren tijdens een hoogwatersituatie. toeneernt.

Hydrocyclonage
Proces waarbij door middel van draaiing een grondstroorn in verschilende fracties (delen met
verschilende eigenschappen) gescheiden kan worden.

(Koude of warme) Immobilsatie
Het door middel van chemische of fysische processen treffen van maatregelen waardoor
verontreinigingen niet uit een bepaald materiaal (bijv. baggerspecie) kunnen spoelen.

Infiltratie
Indringing van regenwater in de bodem onder invloed van zwaartekracht.

Kleischerm
Met klei opgevulde deel van het rivierbed waardoor voorkomen wordt dat in de omgeving van
rivierverruimingsprojecten verdroging optreedt.

Maaiveld
De hoogte van de oorspronkelijke droge bodem in een gebied.

MMA (Meest milieuvriendelijk alternatief)
Het rneest milieuvriendelijk alternatief is het alternatief waarbij de best toepasbare middelen
worden ingezet om het milieu te beschermen. Het is verplicht om in een MER een MMA te
beschrijven orn zo de mogelijkheden voor het beschermen van het milieu in beeld te brengen.

Niet vermarktbare grond
Grond die overblijft nadat alle mogelijkheden voor afzet als delfstof, bouwstof of grondstof zijn
uitgeput; deze kunnen deels verontreinigd en deels schoon zijn.

Poriënwater
Het water dat zich bevindt in de onverzadigde zone van de bodem. Transport van dit water
wordt gedreven door infiltratie van regenwater en is in hoofdzaak verticaal gericht.

Sedimentatiebekkens
Gegraven laagten in de weerden waarmee door doorstrorning en bezinking van sediment
(silt) een natte grondstroom in bepaalde fracties kan worden gescheiden.

Verontreinigingsflux
Transport van verontreinigingen van/naar gedefinieerde compartimenten per oppervlakte en
tijdseenheid.

Waterbodem
Bodem die zich onder het oppervlaktewater bevindt.

Wm
Wet milieubeheer

Wvo
Wet verontreiniging oppervlaktewateren



Weerdgrond
Alle baggerspecie die vrijkomt bij inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de het Maasdal
waarvan de begrenzing formeel is vastgesteld krachtens de Wet beheer Rijkswaterstaat. NB:
weerdgrond is in juridische termen altijd baggerspecie en zal in juridisch getinte hoofdstukken
steeds als zodanig benoemd worden.

Weerdverlaging
Verlaging van het winterbed in de Maas.

Winterbed
Het gedeelte van de rivier dat incidenteel onder water staat (uiterwaard).

Zomerbed
Het gedeelte van de rivier dat permanent onder water staat. al dan niet stromend.





Bijlage 6

Literatuur





LITERATUUR

. Maaswerken. 1999. Trajectnota IMER Zandmaas Maasroute

. Maaswerken, 2001. Aanvullende MER Berging van niet-vermarktbare grond (ook wel
aangeduid als "Aanvullend MER Berging")

. Provincie Limburg, 2002. ProvinciaalOmgevingsplan Limburg. Aanvullng Zandmaas

. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Rijkswaterstaat) en Provincie Lirnburg, 2002.

Cornpensatieplan Zandmaas/Maasroute

. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Rijkswaterstaat), 2002. Tracébesluit
Zandmaas/Maasroute

. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Rijkswaterstaat), 2001. Afwijking Ontwerp-

Tracébesluit Zandmaas/Maasroute: Hoogwatergeul Lomm

. L'Orte Stein BV.. 2001 Milieu-effectrapport inrichting kleiberging Meers van het
Grensmaasproject (in cl. Addendum 31/5/2001 over hergebruik grond na zandscheiding
en over de verspreidingsberekeningen).

. Laboran, 1998. Verkennend bodemonderzoek winterbed Maas tussen Hasselt en Lomrn

. CSO adviesbureau, 2001. Bodemonderzoek Julianakanaal

. Grontrnij, 2002. Verkennend bodemonderzoek Keersluis te Heumen





Bijlage 7
Figuren werkplan





WERKPLAN LOMM
FASE: A

~

j/
"
~. I

."IJ

h

':

~'I

~ri"

116

"

ja'
'cÕ
~. .

,
'.

\~~'..,'. -",

s. .....

.,

p
r

,
,;

i?
j

¡ í

11

l
Q
UJ

Æ
'"

geluidswal met
infiltraties loot ( MA)

dopot

begrenzing HW.G. Lomm

o-'
p
¡

(J

~
'\
(\

I,
/."

!!

LEGENDA

verwerkings-
instoilotie

I

I

\,
\,

" 100

WERKPLAN LOMM mrt. 2003
250 5?Om

~

prnjeetnr .95- 2087-

GROENPLANNING MAA5TRICHT BV





VERWERKING
IN DEZE FA5E
IN DEKGROND-
BERGING

WeRKPLAN lOMM
FASE B

o.,
,.

/;~
/;,

AFGEWERKT ca. 5 JAAR NA
AANVANG

¡ :

11

¡
,

!:

¡
"

depot

.~' .

l'W.
. ,,'"

.., -
. .
" "

116~ ~,

_",41..':

" \:

s.
~ f',,

\0 'oS

\f . ~

.~

begrenzing H. w.G. Lomm

o..
2:
~
t

LEGENDA

c
verbinding tussen

hoven en berging

verwerkings-
installatie

~
.,.:.'d\J1S '.

.

\'f
\ ~

'i
! r
f:

'\
.'
"
"

WERKPLAN

i 100

LOMM mrt. 20032~ ~om
\
,
i,
\,

~
11

'-t

projectnr 95-2087-

GROENPLANNING MAA5TRICHT BV





WERKPLAN LOMM
FASe C

/
l'

~/

/-0-'
r, .

?
.l. "0'i

ItJ '
,

i;
11

i_".'
l

ß
oe
oe

dekgronddeRot i'

:: (infilratiesloot M )

FGEWERKT cO.7 JAAR
NA AANVANG

I
~ ..,

~
i

ï

/,,:".

iNVOER :JPECfE VAN

ELDERS

; "
;
j'

J
,l

depot

ti .\,

I""" ~
.,

o-J
ø LEGENDA

begrenzing H.wG. Lomm
¡

verbinding tussen

~ haven en berging

ri verwerkings-in"taliatie"\, \
\ t
, J.
I'; iIS', "~

,,: \,
\,.;.., ,

i

\ \~

, \\

l ti
~ d;

'ii."
: ~

WERKPLAN LOMM mrt 2003

i
projectnr. 95- 2087-

GROENPLANNING MAASTRICHT BV

100 250 500 t1
1





WERKPLAN LOMM
FASE D

..~:.::

VERBINDING MAKEN

2014

;,~..:-="
"
'I
"
II
"
"
\I
"
I'
"
"
"

I

\\¡~;:::-;-;-;-
i.
I.
"
"
"
"
II
,I depot

INVOER SPECIE VAN
ELDERS

I,
"

"
"
h
I'
"

'I'.
"
"
"
"
h

AFGEWERKT ca. LA JAAR
NA AANVANG

o~
z:
~
¡

1,

""

o

¡;

11

f

ß
""
""
ÚJ
'-

LEGENDA

D verwerking.s-
in5tal/átie

~ ?
100 250

WERKPLAN LOMM mrt. 2003
5?Dm

t,."
,

projectnr. 95- 2087-

GROENPLANNING MAASTRICHT BV

,
I





PROFIEL ia
PRINCIPE EXPLOITATIERIJPMAKEN

L.

ê
Ol L¡: (l
'_ Ol
"" .-'_ ::
tl NL ""a. c
-e ti
8 N;;

..a..
If
l!
:¡
e

grondwal ::..
c:hoogwa terge U I berging

Maas

\:Jt. .~- ,y

~_fW~;8â~;~~'. ",~i¡ . -;t~liHr1''1u-Ja",Q~I... ' "
- - '~"" - ~ -- -gr:wp --.- .... '1

"', taurvenant'"

,

PROFIEL ia'

!Vaas

+-oa
tf
Ol''¡

2_..-._._._verwerkìngsin5tallatie +-
_'-- _.-....-. grondwal :..~ .~ c

oan- ofvoerkanóól haven~. -'-'-'-'~'-'-.~~~ ,~..:_---
é;/

5.00/
\

afmeerpool

WERKPLAN LOf\
mrt- 2003



I,



PROFIEL ia
PRINCIPE AANPAK
GRONDS TOFFENWINNING

4-oo
Ui
.~-+
t:
-+

grondwat ~
Naas

\- /"7'-"""'.,J - - 7jr.w.p - -

a afronding 1e fase

b niet vermarktbaar materiaal en MW.

77- -

Naa::

-Io
.2
tr
ct:;oL-+

Y=

PROFIEL 1 a'
PRINCIPE GESPREIDE ONGESCHIKTE VERWER-
KING NIET-VERMARKTBARE SPECIE

\
"-J

VENLO KLEI

everwerking ::pecie van elders (MW)
d afdek met gebìed.seigen specie (0,75 m)

e aanleg notuurvrìendelìjke oevers

WERKPLAN LOMM

mrt. 2003



.

I



WEERDVERlAGING

/. ;"

¡;

I/

IlWATERGEUl

KLEISCHERM

FllTERDOEK/BELLEN- 116
SCHERM EN
DREMPEL (M.M.A.)

,

o

§

_ ~~S

i

/
ir

i,

ti
I'

LEGENDA

BA Bosisalternatief
VKA. Voorkaur50ltematief
M.M.A Meest milieuvriendelijk

alterntief

..~

.. ."
BA VKA MMA

grondwal volledige lengte (ook beperkte lengte (niet alsVKA
stuk in noorden), wal stuk in noorden), wal
blijft liggen van start tot wordt gedurende fase 8
eind project en C voor de

noordelijke helft al
afaegraven

tijdstip open verbinding pas vanaf eind fase 8 vanaf begin fase 8 (via als VKA
en start storten kanaal) .
haven groter zo klein mogelijk als VKA, met damwand

aan oostziide haven
materiaal voor afstorten alle soorten niet. alleen slecht doorlatend alsVKA
oostelijke wand berging vermarktbaar materiaal materiaal van deklaag

Lomm
faserinn afwerkinq I Das in fase 0 reeds vanaf fase 8 alsVKA
infiltratiesloot niet aanwezia niet aanwezia. aanwezia
voorzieningen bij geen geen kanaal met drempel; bij
aan/afvoerroute opvulling haven wordt

kanaal afgescheiden
van Maas met
filterdoe kIbellenscherm

i
i
I

~

.,,\. ",,,m./~~

-=-.~
.. "" ""m.

,
,

pnjectnr: 95-2087-

GROENPLANNING MAA5TRJCHT BV

WERKPLAN LOMM
mrt. 2003

VISUALISERING VER-
SCHILLEN TUSSEN DE
ALTERNATIEVEN
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VERWERKING EN
LOGISTIEK

LEGENDA

~004 indicatie stort
werkzaamheden

2010 indicatie opleve-
ring terrein
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