
PILOOTPROJEKT: "Grote geul Linkeroever" 

Slibverwerking in de lagune
ringsinstallatie 

Bij het industrieel verwerken van fijn
korre lige onderhoudsbaggerspec ie is 
een snel ontwateringsproces het 
kernprobleem. 
Gezien een mechanisch procédé een 
techn isch kwetsbare en vooral dure 
aangelegenhe id is werd er gezocht 
naar goedkopere en meer bedrijfsze
kere technieken. Na analyse van de 
alternatieven werd er geopteerd voor 
een laguneringsinstallatie. Hierbij 
wordt het vloeibaar baggerslib in spe
c iaal daarvoor ingerichte lagune
ringsbekkens gepompt in een beperk
te laagdikte (1 ,5 à 2 m). Door allerlei 
maatregelen worden de natuurlij ke 
ontwateri ngsfenomenen versneld zo
dat na circa 1 jaar een consistent 
materiaal wordt verkregen. Dit materi
aa l wordt daarna uitgegraven en voor 
landschapsbouw- of andere recycla
geprojekten gebru ikt, zodat de lagu
neringsinstallatie opnieuw kan aan
gewend worden voor de onderhouds
baggerspecie van het vo lgende jaar. 
Om deze aanpak op punt te stellen 
werd op initia tief van de Administrat ie 
van de Waterwegen het proefprojekt 
"Grote Geul" opgestart. De voor
naamste doelstelling van dit projekt is 
het vastleggen van de basisrandvoor
waarden voor de inrichting en exp loi
tatie van een slibontwateringsinstal
latie op basis van een versneld na-

tuurlijk proces . Het projekt "Grote 
Geul" heeft een oppervlakte van 25 
ha verdeeld over 5 bekkens. De bek
kens werden voorzien van een ver
schiliend draineringssysteem met in-

begrip van een terrein zonder draine
ring . 
Elk bekken werd gevuld met bagger
specie (500 à 800 kg droge stof pe r m) 
en na een initiële bezinkings-, conso 
lidatie en uitdrogingsperiade van cir
ca 4 maanden werd overgegaan tot 
het uittesten van een aantal werkme
th oden om de natuurlijke ontwate
ringsprocessen te versnellen : 

- het real iseren van een onderdruk in 
het draineringssysteem; 

- het creëren van greppels voor een 
betere afvoer van het regenwater; 

- het inzaaien van een diepwortelen
de en snelgroeiende vegitat ie; 

- het opzetten van slibruggen 

Tijdens het projekt wordt het geheel 
begeleid en gecontroleerd via een 
monito ringsprogramma waarbij de 
evolutie van de geotechnische en mi
lieutechnische karakteristieken van 
het slib en de omgeving nauwkeurig 
gevolgd werden door middel van : 

- dagelijkse pei lmetingen; 
- regelmat ige densiteitsmetingen van 

het slib; 
- regelmatige sch uifweerstandsme

tingen in het slib; 
- bemonstering en chemische analy

se van het slib, het uitgeperste wa
ter en de omringende bodem- en 
grondwaterlagen; 

- een meteorolog isch weerstat ion; 

- een reeks grondwaterstandspij pen. 
Het volled ige pilootprojekt, inclusief 
het monitor ingsprog ramma wordt ge
coörd ineerd 
door een begeleidingsgroep waarin 
naast de opdrachtgevende Admini
strat ie ook afgevaardigden van de 
uitvoerende bedrijven en 
stud iebu relen zete len. 
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BAGGERWERKEN IN DE 
BENEDEN-ZEESCHELDE EN IN DE 

ANTWERPSE REGIO TEN DIENSTE VAN 
DE SCHEEPVAART EN HET MILIEU 

BAGGERSPECIE VERWERKEN TOT NUTTIGE GRONDSTOF 

SLIBBERGING IN ONDERWATERCELLEN 

De mil ieuvriendelijke berg ing van 
baggerspecie kan gerealiseerd wor
den in onderwaterce ll en. Deze op
lossing bestaat erin overd iepten of 
uitg ravingen beneden de bodem 
van de dokken te reali seren waarin 
de baggerspecie kan g eborgen 
wo rden. De cellen wo rden gebag
gerd met d iepwerkende cutterzui
gers. Het vrijkomende zand wo rdt 
aangewend voo r de ophog ing van 
industrieterrei nen in de haven waar
voor, omwille van de sterke eco no 
mische g roei van de voorb ije ja re n, 
een grote vraag is. De berging van 
de ba ggerspecie gebeurt met een 
onderwaterdiffusor zodat de specie 
niet in contact komt met de boven
liggende waterlagen en de vull ing 
van de cellen tu rbu lent ievrij kan ge
beu ren. 

De berging van spec ie in overd iep
ten is n iet nieuw. Een systematische 
aanpak va n dit be rg ingssysteem en 
een eff ic iënte con trole van de mi
l ieu impact is dat wel. Daarom werd 
er in de loop van de jaren 1988 t/m 
1990 een ··grootschalig proefpro
g ramma u itgevoerd om zo erva ring 
op te doen met het spec if ieke mate
rieel en met de technieken die hier
voor moeten aangewe nd worden. 

Aan dit p rog ramma werd een mi
li eueffectstud ie gekoppeld. Deze 
studie, uitgevoerd samen met het 
stud iebureau /.M.D.C. (Tractebel), 
behandelde d e onmiddell ij ke im
pact op de omgeving van de vu lling 
zelf alsoo k de lange term ijn invlo ed, 
op het dok- en g rondwater t ijdens 
en na de berg ing e n omvatte onder
meer : 

- in situ met ingen; 
- stab iliteitsstud ies; 
- consolidat ieonderzoek; 
- fysica - chemisch onderzoek; 
- grondwaterstrom ings- en d isper-

siemodelle n vo or de lange termijn 
effecten (10.000 jaa r) . 

Uit het pilootprojekt bli jkt dat ber
g ing van baggerspecie in onderwa
tercellen in de Waas land haven 
geen invlo ed heeft op het omring
e nde milieu. Naast de onderliggen
de Boomse kleilaag is er een zee r 
gunst ige g rondwatersitu at ie. 
De resultaten zijn derm ate positief 
dat er kan overgegaan worden tot 
een gedetai lleerde plann ing van d e 
inrichting van een reeks o nderwa
terdepots. 

Nadat een cel gevu ld is kan zij afge
dekt worde n door een capp ingsys
teem zodat het s lib vo lled ig geïso
leerd wordt van de omgeving . 

Deze methode van onderwaterber
ging heeft ook in het b uitenland 
bewezen de meest mil ieuvriendelijke 
berg ingsmethode te zijn (Nederland 
- U.S.A), omdat de spec ie 'Voor een 
o nbeperkte periode in een reduce
rend milieu wo rdt gebracht, zodat 
risico 's van uit log ing en de bio lo gi
sche besch ikbaarheid van even tu
eel aanwez ige po llue nten sterk wor
den verminderd . 

1. oorspronkelijke situatie 

?. . t;;::ggeren van een overdiepte 

3. opvulling rnet slib 

4. plaatsen van een zar.Jdafdeklaag 

5. monitonng voor, t11dens en na uitvoering. 



INITIATIEVEN VOOR EEN VERNIEUWDE 
PROJEKTSPECIFIEKE AANPAK · 

- EXTRACTIE VAN CONTAMINAN-
TEN 

Gezien een restdeel van de baggerspecie 
mogelijks veron treinigd is wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van sane ringstech
nieken. Het slib wordt tijdens het bagge
ren vermengd met specifieke producten 
waardoor de zware metalen die geadsor
beerd zijn aan de slibdeeltjes in oplossmg 
gebracht worden. Na af
scheiding word t de waterige fase verder 
op anaërobe wijze behandeld. 
Na de voorbereidende theo retische ana
lyses en proefprog ramma's op laboratori
umschaal werd reeds tot een eerste pi
lootprojekt op semi-industr iële schaal 
overgegaan. 

- RECYCLAGE VAN ONTWATERD 
SLIB 

Rekening houdend met de beleidsopties 
van het Vlaamse Gewest gaat een belang
rijk deel van de onderzoeks-inspanningen 
naar het u itwerken van recyc lagemoge
lijkheden. 
* De belangrijkste mogelijkheid die zich 

hierbij aandient is het gebruik van ont
waterd slib als grondstof voor de pro
ductie van bouwmateri alen (o.a. grind) . 

Gezien de aanwezigheid va n verontrei
nigde elementen in het sl ib werd er geop
teerd voor een alternatief bakproces met 
hogere temperatu ren waarbij het basis
materiaal gesinterd wordt tot een struc
tuur waarin de eventueel resterende ver
ontreinigde elementen op een inerte wi jze 
worden gebonden. Dit gebeurt in samen-

- SLIBSCHEIDING EN ONTWATE-
RING 

Gezien de verontreinlg ingskarakteristie
ken van sl ib samenhangen met de korrel
grootte is de scheiding van het sl ib in een 
aantal deelfrakties een reële mogelijkheid 
om het volume probleemspecie in aan
zienlijke mate te reduceren: 
* Enerzijds wordt de ELUTRIATOR op in

dustriële schaal ui tgetest. Het betreft 
een tegenstroomklasseer-installatie die 
het slib scheidt in drie verschillende 
fracties met verschillende korrelgrootte 
en verontreinigingskarakte ristieken. 

w De piloot insta llatie kan tot 300 m3 slib 
per uur herwerken. 

werkmg met het gespecialiseerde bedrijf 
LURGI. 
Op dit ogenblik worden proeven op labo
ratoriumschaal uitgevoerd en worden de 
eerste voorontwerpen en pri ncipesche
ma's voor een piloot-plant ui tgewerkt. Dit 
gebeurt in samenwerking met het Du itse 
Lurgi. 
* Een tweede mogelijkheid is het gebruik 

van baggerslib gecombineerd met drij f
mest als een nieuwe meststof waarbij 
het slib werkt als een bodemverbeteraar 
voor zandgronden. De drijfmest zorgt 
voor een volled iger spectrum aan voe
dingsstoffen. Het projekt bevindt zich in 
laboratoriumfase waarbij de eerste 
proefvelden zullen aangelegd worden. 
Dit gebeurt in samenwerking met de 
Boerenbond (AVEVE). 

* Anderzijds is er de HYDRO-SIL T instal
latie waarbij de baggerspecie met hy
drocyclonen gescheiden wordt in drie 
fracties. De fijnkorrelige fracties worden 
daarna mechanisch ontwaterd met be
hulp van zeefbandpersen. 

Na voorbereidend laboratoriumwerk en 
proeven in een eerste semi-indu striële pi
lootinstallatie (25m3/ u) is er thans een 
industriële installatie (1000 m3/uur) uitge
werkt. 

Mechanische.proefprocedes teneinde baggerslib te zuiveren en te 
consolid~:ren 

Landschapsbouw met geconsolideerd bag~erslib 

Natuurlijke proeerles vuur versnelde ontwatering van baggerslib 

De 'D iffuser t.b.v. milieuniendelijke berging van baggerslib in 
undenvatercellen 

EEN LANGE TERMIJN VISIE VOOR DE BAGGERWERKEN 
IN DE BENEDEN-ZEESCHELDE 

EEN STRATEGIE VOOR MORGEN 

Gedurende de laatste jaren deden 
zich verschi llende fenomenen voor 
die aanleiding gaven tot het herzien 
van het beleid inzake de bagger
werken in de Zeeschelde met name : 
- een toenemende verslibbingsten-

dens van sommige zones in de 
Schelde; 

- een groeiend probleem van ru imte
li jke ordening zodat er nog slechts 
weinig terreinen besch ikbaar zijn 
voor ophogingen van onderhouds
baggersl ib; 

- het groeiend besef dat vooral de 
fijnkorrelige sed imenten in de Zee
schelde als een accumulator wer
ken voor polluenten die in de rivier 
worden geloosd. 

Bij deze vern ieuwde aanpak wordt 
er uitgegaan van de volgende doel
stellingen : 
- realisatie van de gewenste diep

ten in de vaargeulen; 
- vrij waring van de goede milieu 

kwaliteit van de sed imenten in de 
Westerschelde, dit wi l zeggen dat 
beperken tot annuleren van 
grensoversch rijdend slibtrans
port; 

- omkeri ng van de verslibbingsten
densen in de Zeeschelde; 

- mi lieutechnische verantwoorde 
behandel ingstechnieken van de 
baggerspecie; 

- herbru iken van de baggerspecie 
als grondstof(recycleren); 

- een economisch verantwoorde 
oplossing uitwerken. 

Om aan deze doelste llingen te vo l
doen werd geopteerd voor een be
langrijke ommezwaai binnen het 
beleid waarb ij er in tegenstelling 
met de voorbije jaren voornamelijk 
slibrijke spec ie uit de Zeeschelde 
wordt verwijderd. 
Deze nieuwe aanpak zal bijd ragen 
tot een ve rbetering van de kwali teit 
van de Scheldesedimenten en een 
sanerin g van de rivier. Het is echter 
ook een bron van nieuwe uitdag ing
en, met name het bergen en nuttig 
gebru ik van baggerspecie die aan
gerijkt is met verontreinigde elemen-

ten. Hiertoe werd gekozen voor een 
gefaseerde aanpak : 

* korte termijn (0-5 jaar) 
In het havenareaal worden een aan
tal overdiepten gebaggerd waarbij 
het vrijkomende zand gebru ikt wordt 
voor de realisatie van nieuwe indus
trieterreinen waarvoor op dit ogenblik 
een zeer acute vraag bestaat. De 
overdiepten worden gevuld met bag
gerspecie die zo in quasi natuurl ijke 
omstandigheden wordt geborgen zo
dat uitloging van mogelijk aanwezige 
veron trein igde elementen voorkomen 
wordt. 

*middellange term1jn (5-15 jaar) 
De baggerspecie wordt vanuit de 
Sche lde in een industriële slibver
werkingseenheid gebracht waar de
ze wordt ontwaterd tot een mecha
nisch verwerkbaar kleiprodukt dat 
ondermeer gebru ikt kan worden 
voor de rea lisatie en inrichting van 
een aangepast buffergebied tussen 
het havenareaal enerzijds en de 
omliggende landbouwterreinen an
derzijds. 
Dit slibverwerkingsbedrijf kan 
(eventuee l in een later stad ium) te
vens instaan om het baggerslibaan
bod afkomstig van andere lokaties 
te verwerken (bijvoorbeeld uit de 
Antwerp se dokken op Rechteroe
ver) . 

* lange termijn (10-30 jaar) 
Er wordt gestreefd naar de recycla
ge van de baggerspecie, bijvoor
beeld als vervangprodukt voor klei 
zodat de uitgraving van natuurlijke 
klei in ons land kan gereduceerd 
worden. 
In een eerste fase wordt gezocht 
naar de produktie van granulaten . 
Dit kan bijdragen tot de gedeelte lij
ke vervanging van grind afkomstig 
van de landontginning (bijv. grind
putten uit de Maasstreek). 
Verder worden toepassingen in 
de landbouwsector onderzocht. Slib 
en mest worden hiertoe gemengd tot 
een bodemverbeteraar. Hiervoor be
staat ook vanu it het buitenland grote 

belangstelling (o.a. Tunesië, Marok
ko) . 
Deze bovenstaande beleidsopties 
vergen een belangrijke technolog i
sche en financiële inspanning van 

onze gemeensch ap maar ze zijn de 
en ige mogelijkheid om de toegan
kelijkheid van de haven van Antwer
pen te verzekeren; een cond itio sine 
qua non voor een duurzame indus
triële en cu ltu rele g roei van Vlaan
deren in het algemeen en van de 
Antwerpse Reg io in het bijzonder. 
Daarenboven wordt een totaal 
nieuwe industriële akt iviteit opge
start in de Antwerse Regio : de in
dustriële verwerking en recyclage 
van baggerspecie. 

Zand uit de ondcrhoudshaggerwcrken t.b.v. 
dijkuphugingen, zandlevering en strand
renovaties 


