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1 Inleiding 

Bij Deventer versmalt de IJssel. Deze flessenhals vormt bij hoogwater een obstakel, 
waardoor risico op overstroming ontstaat voor de omgeving. Door de klimaatverandering 
worden de problemen vergroot. Het graven van nevengeulen in de uiterwaarden van de 
IJssel is een deel van de oplossing. De nevengeulen bij Deventer zijn onderdeel van het 
rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. 
 
Uit drie varianten van de mogelijke toekomstige inrichting van de uiterwaarden bij 
Deventer is een voorkeursvariant gekozen. Deze variant is vervolgens uitgewerkt in een 
inrichtingsplan. Op basis van de beschikbare bodeminformatie en het inrichtingsplan is 
een grondstromenplan uitgewerkt. De resultaten zijn verwerkt in deze rapportage. 
Daarnaast zijn de onzekerheden aangegeven met een vertaling naar de bandbreedtes en 
risico's in de projectraming. 
 
De opzet van dit plan is conform de Handreiking Grondstromenplan Ruimte voor de Rivier, 
versie 29 februari 2009.  
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2 Projectgegevens 

 

2.1 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt geheel buitendijks en wordt doorsneden door de IJssel. Het deel ten 
oosten van de rivier ligt globaal tussen de Zandweerdplas en de Hengforderwaarden. De 
nevengeulen aan de westzijde van de IJssel worden aangelegd tussen de Bolwerkplas en 
de Ossenwaarden. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt circa 400 ha. 

2.2 Geplande ingrepen 

De grootste ingreep is de aanleg van nieuwe geulen in de uiterwaarden. De bestaande 
wateren worden al dan niet verbonden met de IJssel. Mogelijk worden de Bolwerk- en 
Zandweerdplas ondieper gemaakt. De breedte van de geulen varieert tussen 25 en 125 
meter. De gemiddelde diepte van een nieuwe geul bedraagt circa 2 meter beneden het 
huidige peil.  
De oppervlakte van het gebied met de geulen bedraagt circa 65 ha. 
Het inrichtingsplan is hieronder weergegeven (bron: projectwebsite). 
 

 
 



 
 

 projectnr.  189643 Ruimte voor de Rivier Deventer 
 20 november 2009,  revisie   Grondstromenplan (SNIP 3)  
   

 

  blad 4 van 14   
  

 

3 Beschrijving van bodemopbouw en bodemkwaliteit 

3.1 Onderzoeksgegevens 

De kennis van de huidige bodemkwaliteit is ontleend aan de volgende 
onderzoeksrapporten: 

1. Samenvatting historisch onderzoek LNV; 
2. Bodemonderzoek Bolwerksplas, De Worp en de Ossenwaard (TAUW, kenmerk 

4496914, 14 januari 2008); 
3. Bodemonderzoek Keizer- en Stobbenwaarden (TAUW kenmerk 4496914, 14 

januari 2008); 
4. Aanvullend bodemonderzoek Keizer- en Stobbenwaarden te IJsseldijk 39 te 

Diepenveen (TAUW kenmerk 4496914, 10 januari 2008) 
5. Onderzoek stort en puinweg IJsseldijk 39 te Diepenveen (Oranjewoud kenmerk 

177574, 17 april 2008). 
6. Nader bodemonderzoek Plangebied Ruimte voor de Rivier Deventer (Oranjewoud 

kenmerk 189450, revisie 01, 1 juli 2009). 

3.2 Fysische kwaliteit 

Gelijkmatig over het gehele plangebied zijn aan de hand van boringen diverse 
bodemprofielen tot 5 meter min maaiveld verkregen en beschreven conform de NEN 5104 
(rapport 2 en 3). 
Uit deze boorprofielen blijkt dat in de lager gelegen gebieden over het algemeen de 
bovengrond tot 1,0 à 2,0 meter uit klei of zavel bestaat. Hieronder is overwegend fijn tot 
grof zand aanwezig. De bodem van de hoger gelegen gebieden langs de oostzijde van het 
plangebied en het Worpplantsoen bestaat voornamelijk uit zand. Op diverse locaties is de 
bodemopbouw echter grillig; klei- en zandlagen wisselen af. 
 
In de rapporten 2 en 3 is onderzocht dat de aanwezige klei veelal is bijgemengd met zand, 
en daarom niet voldoen aan de eisen voor constructieve toepassingen zoals een 
dijklichaam. Uit de zeeftesten blijkt dat het zand civieltechnisch grotendeels geschikt is 
voor toepassingen in de wegenbouw als zandbed of als ophoging. Op enkele 
uitzonderingen na is het zand niet grof genoeg om te voldoen aan de eisen voor drainage 
zand. 
 
Uit rapport 6 blijkt dat de dieper gelegen kleilagen in het gehele rivierengebied van 
Nederland in principe beschikbaar zijn voor keramische toepassingen. Deze kleilagen zijn 
in de balans apart beschreven. Kleilagen in de bovengrond (toplaag; 0 tot 0,5 meter min 
maaiveld) bevatten overwegend teveel organisch materiaal waardoor deze lagen niet 
geschikt zijn voor dergelijke toepassingen. Tijdens de uitgevoerde bodemonderzoeken 
zijn geen aanvullende analyses uitgevoerd ter beoordeling van mogelijke toepassingen in 
de keramische industrie. De daadwerkelijke acceptatie is sterk marktafhankelijk.   
 
Voor de grondbalans is op en nabij de as van de geulen gelijkmatig over het gehele 
graafgebied 71 boringen geselecteerd. De boringen hebben allemaal een maximale 
boordiepte van 5 meter min maaiveld. Binnen deze diepte vinden nagenoeg alle 
ontgravingen plaats. 
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Van de geselecteerde boringen zijn alle bodemlaag onderscheiden naar het 
hoofdbestanddeel (zand of klei) en is de dikte opgemeten. Vervolgens zijn per boring de 
diktes van de bodemlagen met hetzelfde bestanddeel opgeteld. Omdat een groot 
kwaliteitsverschil wordt verwacht tussen de klei in de toplaag (0 tot 50 cm) en de diepere 
kleilagen, zijn deze lagen afzonderlijk gerekend. Uit de hoogtekaart blijkt dat de geulen 
een flauw talud hebben. Verhoudingsgewijs wordt in deze zones meer bovengrond 
ontgraven. Deze correctie voor de taluds is in de verhoudingen doorgerekend. 
 
De klei/zandverhoudingen wijken af van de verhoudingen in de Snip-2a-fase (Snip-3: 
minder klei en meer zand). Reden hiervoor zijn de planwijzigingen. In de eerdere fase was 
het werkgebied groter (3 varianten) waardoor meer boorprofielen de verhoudingen 
bepaalden. 
 
In de onderstaande grafieken zijn de zand/kleiverhoudingen weergegeven van het totale 
graafgebied, per zijde van de IJssel en per balansvak. 
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In bijlage 2 is het rekenblad bijgevoegd. De verhoudingen per balansvak zijn 
overgenomen in de grondbalans. Tevens staan hierop de geselecteerde boringen 
weergegeven. 
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3.3 Chemische bodemkwaliteit 

Uit de bekende bodemonderzoeken blijkt dat vooral de toplaag in meer of mindere mate 
verontreinigd is door periodieke depositie van verontreinigd sediment. Het 
verontreinigingsbeeld komt overeen met het landelijke beeld c.q. datgene dat mag 
worden verwacht.  
Daarnaast bevinden zich enkele puntbronnen in het gebied. Dit betreffen voornamelijk 
kleine locaties waar door direct menselijk handelen puin- en kolengruis in de bodem is 
geraakt. Deze locaties zijn voornamelijk verontreinigd met PAK en zware metalen. 

 
In 2008 is het landelijke toetsingskader voor waterbodems gewijzigd. In 2009 zijn de 
onverdachte mengmonsters uit de onderzoeken 2, 3 en 4 (circa 570 monsters) getoetst 
aan de normen uit de Circulaire sanering waterbodems voor toepassingen in 
oppervlaktewater. De mengmonsters met meer dan één deelmonster binnen de 
graafcontour (71 stuks) zijn geselecteerd voor de kwaliteitsbeoordeling van de 
vrijkomende materialen.  
 
De mogelijkheden voor hergebruik op of in waterbodems zijn door het gewijzigde 
toetsingskader vergroot. In rapport 6 is een vergelijking opgenomen. Snip2a was 
gebaseerd op de oude normering. Snip 3 is gebaseerd op de nieuwe normen.  
Het toetsingskader voor hergebruik op landbodems is eveneens gewijzigd. De monsters 
zijn niet aan deze normen getoetst omdat de onderzoeksstrategie en analysepakket 
hierop niet zijn gebaseerd. Wel is in het betreffende rapport een steekproef opgenomen 
van een 12-tal onverdachte boven- en ondergrondmengmonsters. Door de aanwezigheid 
van PCB en metalen voldoet de bovengrond mogelijk aan de toepassingseisen voor 
Industrie. De 'schone' ondergrond voldoet mogelijk aan de eisen voor AW2000. 
 
In de onderstaande grafieken is de verhouding weergegeven van de chemische kwaliteit 
binnen de totale graafcontour, de bovengrond (toplaag) en ondergrond. 

Grafiek 1: Kwaliteit mengmonsters 
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Grafiek 2: Kwaliteit bovengrond graafcontour
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Grafiek 3: Kwaliteit ondergrond graafcontour
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In bijlage 3 is het rekenblad bijgevoegd. De verhoudingen per balansvak zijn 
overgenomen in de grondbalans. Tevens staan hierop de geselecteerde mengmonsters 
weergegeven.  
Grond met kwaliteitsklasse B is matig verontreinigd en de hergebruiksmogelijkheden 
hiervan zijn beperkter dan de niet tot licht verontreinigde grond (klasse Vrij en A). In de 
onverdachte gebieden zijn geen 'niet-toepasbare' verontreinigde bodem aangetroffen. De 
destijds sterk verontreinigde lagen (klasse 4) zijn door de nieuwe normering toepasbaar 
geworden.   
 
De puntbronnen binnen of nabij de graafcontour zijn nader onderzocht (rapport 6). De 
genoemde kwaliteit en hoeveelheden uit het nader onderzoek zijn overgenomen in de 
balans. In de onderstaande tabel zijn de gegevens van deze locaties samengevat. 
 

Locatie Ligging Beschrijving kwaliteit en vrijkomende hoeveelheid 
IJsseldijk 39 Oostzijde IJssel; vak 5 Voormalige kleiwinputten zijn aangevuld met puin.  

Het puin is licht tot sterk verontreinigd. 
De locatie wordt opgehoogd; niet ontgraven. 
Het toegangspad (puin) wordt verwijderd = 500 m3 

Hank Waterzuivering Oostzijde IJssel; vak 3 Enkele kuubs slib zijn verontreinigd met minerale olie. 
Geen saneringsnoodzaak. 
De locatie blijft ongewijzigd. 
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Locatie Ligging Beschrijving kwaliteit en vrijkomende hoeveelheid 
Zandweerdplas  Oostzijde; vak 3 Ter plaatse van de steigers is het slib sterk verontreinigd met PAK en PCB 

(niet toepasbaar). In zuidelijke richting is de PCB-verontreiniging niet 
afgeperkt. 
Ter plaatse van de steigers wordt de plas verdiept. Het vrijkomende 
verontreinigde slib moet afgevoerd worden naar een stort (ca. 60.000 m3). 
Een deel van de plas wordt verondiept met gebiedseigen grond volgens de 
regels uit het Besluit Bodemkwaliteit (ca. 69.000 m3). 

Puin Ossenwaarden Westzijde; vak 2 Ter plaatse wordt een puinpad verwijderd. Een deel van het puinhoudende 
materiaal is sterk verontreinigd en moet worden afgevoerd naar een 
erkende verwerker (ca. 500 m3) 

Puin Worpfront Westzijde; vak 1 Ter plaatse wordt een ophoging met puinhoudende grond verwijderd. Circa 
1.750 m3 wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Puin Melksterweide Westzijde; vak 1 Ter plaatse wordt een ophoging met puinhoudende grond verwijderd. Circa 
2.000 m3 wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 
Toelichting Zandweerdplas 
Volgens het rapport 6 is het slib in de plas sterk verontreinigd en vermoedelijk risicovol 
voor de gebruikers. Nader onderzoek is nodig om de gehele verontreinigingssituatie en 
risico's geheel in beeld te brengen. Op basis van de huidige verontreinigingssituatie (ca. 
60.000 m3) en regelgeving dienen vanuit milieuhygiënisch oogpunt sanerende 
maatregelen te worden uitgevoerd.  
Volgens het inrichtingsplan wordt het ondiepe deel van de plas verdiept en het diepere 
deel verondiept (ca. 69.000 m3). Het eindresultaat is een gelijke waterbodemdiepte in de 
gehele plas. Door het verontdiepen van de plas wordt gelijktijdig een groot deel van de 
sterke verontreiniging verwijderd. Vervolgens wordt schone klei uit het overige deel van 
het plangebied in de diepere delen van de plan gebracht waarbij een eventuele 
restverontreiniging wordt afgedekt. Naar verwachting worden hierdoor de risico's van 
verontreiniging voor de gebruikers opgeheven. Deze maatregelen wordt in het Besluit 
Bodemkwaliteit beschouwd als een grootschalige toepassing.  
 
Recentelijk is door het VROM-ministerie een onderzoek gestart wat mogelijk leidt tot een 
aanpassing van de regelgeving rondom het aanvullen van zandwinplassen. Hierbij wordt 
vooral gefocust op schone plassen waar verontreinigde bagger wordt toegepast. Bij de 
Zandweerdplas is de baggerlaag reeds sterk verontreinigd. Het verwijderen van een groot 
deel van de verontreiniging en het afdekken van de restverontreiniging wordt beschouwd 
als een verbetering van de huidige situatie. In het vervolgonderzoek dient deze 
veronderstelling te worden bevestigd. 
 
Naar verwachting in december 2009 zal de Waterwet, inclusief uitvoeringsregelgeving en 
de Invoeringswet, in werking treden. De sanering van waterbodems wordt niet langer 
geregeld in de Wet bodembescherming (WBB), maar verhuist naar de Waterwet. Mogelijk 
wijzigt dan ook de beoordeling van de verontreiniging en de noodzaak tot het saneren 
hiervan door deze nieuwe regelgeving. Vanwege de hoge gehalten en de recreatieve 
functie van de plas wordt verwacht dat een (beperkte) sanering ook in de nieuwe wet zal 
worden voorgeschreven voorgeschreven.  
Door deze komende wetswijziging is in overleg met Rijkswaterstaat besloten te wachten 
met het vervolgonderzoek en het opstellen van het saneringsplan totdat de nieuwe 
regelgeving vastgesteld is. Ook is geen WBB-beschikking aangevraagd.  
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4 Grondbalans 

4.1 Uitgangspunten en methodiek 

Uitgangspunten 
Voor de grondbalans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
  

• Het inrichtingsplan en de aangeleverde huidige en nieuwe hoogtes zoals 
omschreven in hoofdstuk 2. 

• De chemische bodemkwaliteit zoals omschreven in hoofdstuk 3.  
• De fysische bodemkwaliteit zoals omschreven in hoofdstuk 3.  
• De aangeleverde digitale bestanden: Huidige en toekomstige NAP-peilen: ArcGis-

bestanden van Rivierkunde op  21 april 2009. Topografie: Top10 Vector-bestand 
teamsite. 

 

Methodiek 
Voor het berekenen van de totale grondverzetvolumes is gebruik gemaakt van programma 
ArcGis. In dit programma zijn de huidige peilen vergeleken met de toekomstige peilen. 
Hiervoor is het gebied op basis van de ruimtelijke indeling verdeeld in zes vakken. Per vak 
zijn de volumes in kubieke meters bepaald door middel van de 'Cut/fill- methode voor 
TIN's'.  
 
Het resultaat van de modelberekening is grafisch weergegeven in bijlage 1. Naast ieder 
vak is de volumeberekening weergeven: Netto, Cut en Fill in m3. Voor een betere 
interpretatie is hierbij onderscheid gemaakt tussen de gebieden met een geringe 
hoeveelheidverschil (maximaal +/- 1 meter, oranje en licht blauw) en een grotere 
hoeveelheidverschil (minimaal +/- 1 meter rood en blauw).  
 
In bijlage 4 zijn per vak en per rivierzijde alle gegevens samengevat en grafisch 
weergegeven.   
 
De GIS-berekeningen zijn besproken met Rivierkunde en vergeleken met het 
inrichtingsplan. Het GIS-model heeft op diverse locaties geringe ontgraving, aanvulling of 
ophoging berekend (Fill 1 en Cut 1). Dit blijkt niet juist te zijn. Volgens het plan vinden op 
deze locaties geen graafwerkzaamheden plaats. De oorzaak voor deze berekeningen zijn 
minimale interpolatieverschillen tussen de huidige en toekomstige hoogtekaarten. 
Daarnaast zijn van enkele kleine waterpartijen de huidige diepte van de bodem niet 
bekend. Het model is daarom uitgegaan van een fictieve diepte. Zodoende berekende het 
GIS-model een verkeerde hoeveelheid.   
 
Rivierkunde heeft op basis van het inrichtingsplan aangegeven waar daadwerkelijk 
ontgraving, aanvulling of ophoging zal plaatsvinden. Dit betreffen de locaties: 
Bolwerkplas, Zandweerdplas, Natuurderij en de voormalige steenfabriek. De berekende 
hoeveelheden van deze locaties zijn meegenomen in de grondbalans (totaal 311.929 m3). 
De resterende hoeveelheid is niet opgenomen in de balans (totaal 149.382 m3). 
 
Een schriftelijke toelichting op deze correctie van Rivierkunde is in bijlage 6 toegevoegd. 
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4.2 Vrijkomende grondstoffen 

In bijlage 5 zijn per vrijkomende grondstroom de volgende gegevens verwerkt: 
• Een locatieomschrijving waar de grond vrijkomt (per rivierzijde); 
• De potentiële bestemming van iedere vrijkomende partij; 
• De definitie van het vrijkomende bodemmateriaal; 
• De chemische en fysische kwaliteit van het materiaal; 
• De omvang van de grondstroom (in-situ kubieke meters). 

 
In bijlage 4 zijn de grondstromen nader uitgewerkt. Tevens zijn de locaties weergegeven 
waar bodemsanering moet plaatsvinden of waar puin vrijkomt (> 1.000 m3).   
 

4.3 Benodigde grondstromen 

Uit het model blijkt dat op enkele locaties grond noodzakelijk is voor het realiseren van de 
plan: met name voor de Bolwerkplas en de ophoging van de voormalige steenfabriek 
(Brouwer) is een proportionele hoeveelheid aanvulgrond nodig. 
  
In bijlage 5 is per rivierzijde het mogelijke hergebruik van vrijkomende grondstromen 
verwerkt. Opgenomen zijn: 

• Een locatieomschrijving waar de grond kan worden hergebruikt (per rivierzijde); 
• Kwaliteitseisen van het hergebruik; 
• De omvang van de grondstroom (in-situ kuubs). 

4.4 Bestemming van de grondstromen 

In bijlage 5 wordt per grondstroom de mogelijke eindbestemming benoemd, in 
overeenstemming met de aanname uit de PRI-raming. Momenteel zijn diverse verwerkers 
in de markt beschikbaar die legio mogelijkheden bieden voor afzet van vrijkomend 
materiaal. Dit kan zijn in het rivierengebied (droge of natte toepassingen), als ophoging of 
in een werk buitendijks of definitief storten in bijvoorbeeld depot IJsseloog.   
 
Voor mogelijk hergebruik binnen het project biedt met name het verondiepen van plassen 
kansen. De Zandweerdplas en de Bolwerkplas kunnen in beginsel verondiept worden met 
gebiedseigen grond. Het aanvullen van een plas valt onder het Besluit Bodemkwaliteit. 
Het betreft een grootschalige toepassing omdat de hoeveelheid aanvulmateriaal naar 
verwachting meer dan 5.000 m3 bedraagt en een minimale dikte heeft van 2 meter.  
 

 

Functionaliteit verontdiepen plassen 
Het doel van het ondieper maken van de plassen is het verbeteren van de waterkwaliteit 
en het stimuleren van de natuurwaarden (Bolwerkplas) en recreatiemogelijkheden 
(Zandweerdplas). Het inrichtingsplan geeft een nadere beschrijving van deze functies. 
Daarnaast wordt door het aanbrengen van een leeflaag de blootstelling aan 
verontreiniging in de huidige sliblaag verminderd. 

Verschillen SNIP2a 
Het grondverzet is met 7% toegenomen ten opzichte van de balans SNIP2a. Oorzaken 
voor dit verschil zijn de detailwijzigingen in het plan en de verbeteringen van het 
hoogtemodel. In bijlage 6 is de modelcorrectie toegelicht. 
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Op de aanvulling dient een leeflaag te worden aangebracht die overeenkomt met de 
kwaliteit van de omliggende bodem. Deze afdeklaag dient minimaal een dikte te hebben 
van 0,5 m -mv. Ook dit materiaal komt bij de graafwerkzaamheden vrij. 
Opgemerkt wordt dat uit nader onderzoek blijkt dat het slib in de Zandweerdplas sterk 
verontreinigd is en een potentieel milieuhygiënische risico vormt. Naar verwachting wordt 
door het aanbrengen van een schone leeflaag het risico verlaagd. 
 

4.5 Kansen, risico's en alternatieve oplossingen 

Kans: Transport van grond is kostbaar. Grootschalig hergebruik binnen het plangebied is 
in de alternatieven niet meegenomen. Buitendijks bevinden zich stroomopwaarts enkele 
diepe zandwinputten (nabij A1-brug). Een deel van de vrijkomende grond kan wellicht in 
deze plassen worden gebracht ter verbetering van de functionaliteit van deze plassen. 
Daarnaast kunnen in de hoge delen van het plangebied ophogingen plaatsvinden. 
Combinaties met andere RvR-projecten zijn eveneens mogelijk. 
 
Kans: nabij het plangebied bevinden zich enkele grootschalige woningbouwlocaties 
(Deventer: Zandweerd of Apeldoorn: Zuidbroek). De vrijkomende grond kan wellicht in 
deze gebieden worden toegepast als ophoging of zandbed. De kwaliteit is onderzocht en 
naar verwachting merendeels geschikt voor deze toepassing. 
 
Risico: de stadsbruggen zijn tijdens de tweede wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd. 
In deze zone kunnen zich nog niet gesprongen explosieven bevinden. De aanwezigheid 
van explosieven heeft geen invloed op hoeveelheden in dit grondstromenplan. Ten 
aanzien van de uitvoering en hergebruik kunnen explosieven in de vrijkomende grond wel 
een risico vormen. 
 
Risico: binnen de graafcontouren bevinden zich waardevolle archeologische en 
ecologische locaties. De aanwezigheid hiervan kan een negatief effect hebben op de 
planning en uitvoering. 
 
Risico: de chemische kwaliteit tijdens een vervolgonderzoek (bijvoorbeeld BRL 9335 
keuring) wijkt af van wat er te verwachten was uit de voorgaande onderzoeken. Hierdoor 
kunnen de toepassingsmogelijkheden wijzigen. Een vooronderzoek conform de BRL 9335 
biedt meer zekerheid in de mogelijkheden voor hergebruik als landbodem. Daarnaast is 
de chemische kwaliteit grotendeels bepaald met een verouderd stoffenpakket (rapport 3). 
Vanaf 2008 zijn onder andere barium, molybdeen en kobalt aan het pakket toegevoegd. 
Verhogingen van deze stoffen kunnen onverwachte negatieve effecten hebben op het  
hergebruik. 

Stort Brouwer 
In het noordelijke deel van het plangebied is een stortplaats aanwezig. In het verleden 
zijn kleiwinputten aangevuld met steenafval van de steenfabriek. Momenteel is op het 
terrein een paardenhouderij aanwezig. Het stortmateriaal is verontreinigd met diverse 
immobiele componenten en afgedekt met schone grond (rapport 5). Sanering van de 
stort is om milieuhygiënische redenen niet verplicht. 
Volgens het inrichtingsplan wordt de geul langs de stort aangelegd. Er komt geen 
stortmateriaal vrij tijdens de graafwerkzaamheden. De gronden rondom de 
paardenhouderij worden opgehoogd. Het stortmateriaal wordt dus nog meer afgedekt 
met de vrijkomende grond, elders uit het gebied. Negatieve milieueffecten worden niet 
verwacht. 
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Risico: de vraag naar klei, zand of keramische klei daalt door marktomstandigheden. Een 
landelijke afstemming tussen de verschillende grootschalige graafwerkzaamheden (in het 
rivierengebied) biedt een mogelijkheid voor een gegarandeerde afzet en betere logistiek 
(kans).  
 
Risico: de regelgeving omtrent het aanvullend van zandwinplassen wijzigt. Hierdoor 
kunnen beperkingen ontstaan voor de hergebruik van grond binnen de plangrenzen. Deze 
grond dient dan te worden afgevoerd naar locaties buiten het plangebied. Het afdekken 
van de restverontreiniging in de Zandweerdplas behoort dan niet meer tot de 
mogelijkheden. 
 
Risico: door verscherping van de regelgeving in de nieuwe Waterwet dient meer 
verontreinigd slib te worden gesaneerd (Zandweerdplas).  
 

4.6 Overzicht vervolgonderzoeken 

Voor het vaststellen van de definitieve hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende 
grond als landbodem kan voorafgaand aan de uitvoering, bijvoorbeeld, een partijkeuring 
conform de BRL 9335 worden uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van de Zandweerdplas is vervolgonderzoek noodzakelijk om de omvang, 
risico's en saneringsaanpak te bepalen. Door de komende wetswijziging (Waterwet) is in 
overleg met Rijkswaterstaat besloten te wachten met het vervolgonderzoek totdat de 
nieuwe regelgeving vastgesteld is.  
 
Enkele kribvakken worden verwijderd zodat de geulen in verbinding komen met de IJssel. 
De samenstelling en kwaliteit van de sliblaag tussen deze kribben is niet bekend. 
Volgens het plan blijven de kribben gehandhaafd.   
 
Voor het toepassen van het vrijkomende klei in de keramische industrie is onderzoek 
noodzakelijk. Dergelijk specialistisch onderzoek wordt door de industrie zelf uitgevoerd 
en gefinancierd. Vanwege wisselende marktsituaties is de uitvoering van het onderzoek 
vaak vlak vóór de ontgraving. Ook de wijze van onderzoek is afhankelijk van de 
marktsituatie. De huidige onderzoeksgegevens worden in beperkte mate gebruikt als 
basis voor het keramisch onderzoek. 
 
Als variant op de in het uitvoeringsplan genoemde werkwijzen en materieelinzet, is 
wellicht het innovatieve 'onderzuigen' een kansrijke optie. Met deze techniek wordt het 
dieper gelegen zand weggezogen zonder de bovenliggende bodemlaag (algemeen klei) te 
vergraven. Voor de aanleg van de nevengeulen (hanken) zou deze uitvoeringsvariant 
kunnen worden overwogen. Potentiële voordelen zijn van economische aard, maar 
omvatten ook een verdere beperking van hinder voor de omgeving en het behoud van de 
bestaande bodemlaag. In een separaat MER is de betreffende methodiek nader 
onderzocht. In hoeverre deze voordelen voor de sitiutie rondom Deventer van toepassing 
zijn, is nog niet onderzocht. Relevant in dit verband is dat de natuurwaarde van de aan te 
leggen geulen / hanken juist gebaat is bij een zandige bodem. In het Programma van 
Eisen van het plan RvR Deventer is het opleveren van een zandige bodem voor de geulen / 
hanken dan ook als voorwaarde benoemd. De keuze voor inzet van alternatieve 
uitvoeringsmethoden, zoals onderzuigen, zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de 
markt. 
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5 Uitvoeringsplan 

Het uitvoeringsplan is als separaat document uitgewerkt.  
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6 Inventarisatie vergunningen en eisen 

6.1 Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 

De resultaten van de hertoetsing geven voor SNIP-3 voldoende indicatie van de 
hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grondstromen. Omdat vrijkomende grond 
grotendeels zal worden hergebruikt buiten de plangrenzen is een gedetailleerde 
bodemkwaliteitskaart niet noodzakelijk en daarom niet uitgewerkt. De definitieve 
hergebruiksmogelijkheden worden kort voorafgaand aan de uitvoering bepaald, 
bijvoorbeeld door middel van partijkeuringen conform de BRL 9335. Tevens zal dan een 
melding naar Senter Novem worden verzorgd. De locaties waar grond zal worden 
hergebruikt binnen het gebied, worden beschouwd als grootschalige toepassingen 
volgens het BBK. 

6.2 Wet bodemscherming (Wbb) 

Per 1 januari 2010 vervalt de WBB voor waterbodems; de Waterwet wordt dan van kracht. 
Door Rijkswaterstaat is aangegeven dat een WBB-vergunning hierdoor niet hoeft te 
worden aangevraagd. Nadat de vormgeving van de Waterwet duidelijk is, zal een 
dergelijke vergunning moeten worden aangevraagd.  Aangezien de ingreep vast staat 
wordt aangehouden dat de invoering van de Waterwet alleen invloed kan hebben op de 
eisen die aan de in te dienen producten worden gesteld (onderzoek en plan) en op de te 
doorlopen procedure. De omvang van dit risico wordt beperkt geacht. 

6.3 Wet milieubeheer (Wm) 

Het grondverzet wordt conform het BBK uitgevoerd. Van de toekomstige Natuurderij zijn 
te weinig gegevens concreet voor een volledige vergunningsprocedure (later stadium). 

6.4 Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) 

Deze vergunning is niet van toepassing omdat het werk conform het BBK wordt 
uitgevoerd. 

6.5 Ontgrondingenwet (Ow) 

Een concept-aanvraag is ingediend bij het bevoegd gezag. 

6.6 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) 

Een concept-aanvraag is ingediend bij het bevoegd gezag. 

6.7 Keur Waterschap 

Voor graafwerkzaamheden nabij een waterkering dient een melding te worden verricht. 
Omdat uitvoeringsdetails momenteel niet voorhanden zijn, is deze melding niet 
uitgevoerd. 
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Bijlage 1: Modelkaart met berekende hoeveelheden 
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Bijlage 2: Rekenblad verhoudingen zand/klei 
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Bijlage 3: Rekenblad verhoudingen verontreinigingsgraad 
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Bijlage 4: Rekenblad vrijkomende materialen 
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Bijlage 5: Grondbalans oost- en westzijde 
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Bijlage 6: Toelichting Rivierkunde modelcorrectie 










