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1
1.1

Situatie/onderzoeksvraag en opzet
Situatie en onderzoeksvraag

Situatie
In 2015 is in Perkpolder in Zeeuws-Vlaanderen een
nieuw natuurgebied aangelegd, waarbij tweemaal per
dag water uit de Westerschelde het voormalige
poldergebied binnen stroomt. Om het achterland te
beschermen tegen het water uit de Westerschelde zijn
rondom de het nieuwe natuurgebied nieuwe
waterkeringen gebouwd. Bij de bouw van de nieuwe
waterkeringen is in de kernen van drie van deze
nieuwe waterkeringen thermisch gereinigde grond
(TGG) toegepast. In Figuur 1.1 is de ligging van de drie
waterkeringen waarin TGG is toegepast weergegeven.
In een deel van de zuidelijke dijk is extractief gereinigd
zand toegepast en geen TGG.
Uit zowel onderzoek naar de algemene kwaliteit van
TGG als door Deltares uitgevoerd onderzoek naar
specifiek de kwaliteit van de TGG die is toegepast in
Perkpolder (Deltares, 2019), blijkt de TGG stoffen te
bevatten die de milieuhygiënische bodemkwaliteit
negatief kunnen beïnvloeden. De mate van
beïnvloeding van het bodem- en grondwatersysteem is
Figuur 1-1: Ligging waterkeringen
in deze onderzoeken niet bepaald. Rijkswaterstaat wil
inzicht of en welke mate de TGG-toepassing in
Perkpolder effect heeft op bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater. Zij wil dit vanuit goed
beheer en in het kader van de wettelijke zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming en artikel 7 Besluit
Bodemkwaliteit). Het inzicht in de effecten van de TGG-toepassing in Perkpolder op de grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit is nodig ter onderbouwing van de noodzaak van eventueel te nemen
(herstel)maatregelen. Maatregelen die dienen om de ontstane verontreiniging (redelijkerwijs) te
verwijderen en/of te voorkomen dat deze weer optreedt.
Onderzoeksvraag
Royal HaskoningDHV is gevraagd een milieurendementsonderzoek
uit te voeren, wat resulteert in een aantal (herstel)maatregelen. De
input voor het vaststellen van de (herstel)maatregelen is in Figuur
1.2 weergegeven. De input is geleverd door Deltares (monitoring),
RIVM (risicoafleiding) en Royal HaskoningDHV voor inventariseren
en rubriceren van de informatie (conceptueel model).
Op basis van het maatregelenrapport is het mogelijk een keuze te
maken voor het op te stellen plan van aanpak voor het bevoegd
gezag.

Figuur 1-2:schema vaststellen (herstel)maatregelen
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1.2

Onderzoeksopzet en leeswijzer

De 1e stap van het milieurendementsonderzoek is het vaststellen of en welke mate de TGG-toepassing
effect heeft op bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater door het opstellen van een
conceptueel model als onderdeel van de NTA 5755. (NEN, 2010). De NTA5755 beschrijft het proces voor
het opstellen van de onderzoeksstrategie in het kader van (voor dit project) de zorgplicht Wet
bodembescherming/Wet milieubeheer. Het conceptueel model is het middel om de informatie uit eerdere
onderzoeken schematisch te beschrijven. Het medio 2021 opgesteld conceptueel model is begin 2022
geactualiseerd met de monitoringsgegevens van Deltares tot en met het jaar 2021. Daarnaast is het
conceptueel model uitgebreid met een geohydrologisch model. Dit model heeft bijgedragen aan meer
inzicht in de mogelijke verspreidingsroutes uit de TGG en ondersteunt de dimensionering van
maatregelen. Een samenvatting van het conceptueel model is weergegeven in Hoofdstuk 2.
Parallel hieraan zijn herstelmaatregelen gedefinieerd (RHDHV, Rapportage schetsontwerp, beoordeling
mogelijke alternatieven, 3 september 2021). Deze maatregelen zijn in hoofdstuk 3 technisch uitgewerkt
naar een functionele beschrijving.
Voor het vaststellen van maatregelen is eerst gekeken of en in welke mate er een effect is van de TGG op
de omgeving. Vervolgens is beoordeeld of en in welke mate de maatregelen effectief bijdragen aan het
ongedaan maken van de ontstane verontreinigingen en het voorkomen van verdere verspreiding. De
integrale afweging milieurendement is uitgewerkt in Hoofdstuk 4.
Tenslotte zijn in Hoofdstuk 5 concluderend de verschillen samengevat en zijn aanbevelingen gegeven
voor het vervolg.
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2

Uitgangspunten uitwerking maatregelen

In Tabel 2-1 is de verontreiniging naar elk onderdeel van het dijklichaam (receptor) weergegeven. Dit is
een samenvatting van het door RHDHV opgestelde conceptueel model (RHDHV, 21 februari 2022).
Tabel 2-1 Geconstateerde verontreiniging naar receptor
Receptor

Resultaat

Leeflaag - klei op het
dijklichaam

Op de TGG is een leeflaag aangebracht met gebiedseigen grond (klei uit natuurgebied) die
gemiddeld voldoet aan de achtergrondwaarde. Bij gemiddelden is het mogelijk dat er plaatselijk
afwijkende kwaliteiten worden gemeten. Het is niet waarschijnlijk dat de TGG de kwaliteit van de
leeflaag heeft aangetast omdat het infiltrerende hemelwater naar beneden stroomt.

Grond onder de TGGtoepassing

Er zijn geen meetgegevens van de grond onder de TGG waardoor geen direct effect is vast te
stellen. Er is geen aanleiding om te verwachten dat de grond onder de TGG is verontreinigd door
het uit de TGG tredende water.
Westelijke dijk
Het grondwater direct onder de TGG-toepassing is in lichte mate verontreinigd geraakt met metalen
door uitloging uit de TGG. Enkel voor arseen en barium overschrijden concentraties in het
grondwater plaatselijk de interventiewaarde, waarbij arseen continu en barium éénmalig boven de
interventiewaarde is gemeten. De meetwaarden van barium zijn ook dieper hoog, waardoor een
éénduidige relatie met de TGG niet te leggen is.
Ook de concentratie bromide en sulfaat zijn in het grondwater direct onder de TGG-toepassing
duidelijk hoger dan in de andere bodemlagen. Wat betreft de zuurgraad en de geleidbaarheid is
een effect van de TGG-toepassing niet vast te stellen.

Grondwater

Zuidelijke dijk
Het grondwater direct onder de TGG-toepassing is licht verontreinigd geraakt met metalen door
uitloging uit de TGG. Voor geen van de parameters is de interventiewaarde overschreden. Ook de
concentratie bromide en sulfaat zijn in het grondwater direct onder de TGG-toepassing duidelijk
hoger dan in de andere bodemlagen. Wat betreft de zuurgraad en de geleidbaarheid is een effect
van de TGG-toepassing niet vast te stellen.
Koppeldijk
Een effect van de TGG-toepassing op de kwaliteit van het grondwater is niet aangetoond. Gezien
de hogere concentraties van verschillende parameters (zoals arseen boven de interventiewaarde)
in het grondwater in de bodem naast de waterkering ten opzichte van het grondwater onder de
waterkering, lijkt het erop dat de gemeten verontreinigingen in het grondwater afkomstig zijn van
een andere bron.

Zoetwaterbel achter het
kwelscherm

In het grondwater achter het kwelscherm zijn geen verhoogde concentraties van stoffen die
gerelateerd worden aan de TGG-toepassing gemeten. Er wordt ook niet verwacht dat deze stoffen
hier worden gemeten in de toekomst omdat er geen mogelijkheid is van stoftransport richting het
zoetwatergebied. Dit komt door de aanwezige kwelputten achter de waterkering.

Oppervlaktewater in de
kwelsloot

Het oppervlaktewater in de poldersloot stroomopwaarts van de kwelsloot langs de waterkering
bevat hogere concentraties metalen en zouten dan het oppervlaktewater stroomafwaarts hiervan.
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in sterke mate beïnvloed door neerslag en kwel. De
verontreinigingen uit de TGG worden met een factor van circa 90-120 keer verdund in het
oppervlaktewater. De zware metalen verplaatsen zich uiterst langzaam in de richting van de
kwelsloot. Dit betekent dat deze de komende jaren nog niet in verhoogde concentraties ten
opzichte van de natuurlijk voorkomende achtergrondconcentraties kunnen worden aangetoond in
de kwelsloot.

Oppervlaktewater
Westerschelde

Het oppervlaktewater van de Westerschelde buitendijks heeft hogere concentraties metalen en
zouten dan het oppervlaktewater binnendijks.
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3

Uitwerking en beschrijving maatregelen

3.1

Opzet

In dit hoofdstuk zijn de vier maatregelen uitgewerkt die in het schetsontwerp zijn geselecteerd (RHDHV, 3
september 2021). De vier verschillende maatregelen zijn afzonderlijk uitgewerkt en zijn aansluitend met
elkaar vergeleken in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van dit rapport. Bij de Koppeldijk is geen bijdrage van de
TGG op de omgevingskwaliteit vastgesteld en daarom richten de maatregelen zich op de Westelijke dijk
en op de Zuidelijke dijk.

3.2

Maatregel: Huidige beheersing monitoren

In de huidige situatie verspreidt het water uit de TGG zich via het grondwater naar de kwelsloot. Het
huidige beheersing monitoren is erop gericht deze situatie stabiel te houden en te beheersen, zodanig dat
er sprake is van een gecontroleerde situatie. De uitwerking van de maatregel “huidige beheersing
monitoren” is beschreven in Tabel 3-1.
Tabel 3-1 Uitwerking en beschrijving van de maatregel “huidige beheersing monitoren”

Maatregel: Huidige beheersing monitoren

Referenties / kaders

Omschrijving uitgangssituatie
De verontreinigingssituatie wordt periodiek gemonitord. Tot 2021 geldt voor de
Zuidelijke en Westelijke dijk:
Er zijn geen verontreinigen door de TGG in de deklaag en de grond onder
de TGG vastgesteld.
In het grondwater direct onder de TGG is plaatselijk een beïnvloeding
vastgesteld.
De kwelputten vangen het dieper gelegen grondwater af, er is daardoor
geen effect in het grondwater achter het kwelsysteem gemeten.
In het oppervlaktewater in de parallelle watergang is een bijdrage door de
TGG niet aangetoond.
Het is mogelijk dat in de toekomst nog verontreinigingen uit de TGG
komen. Deze komen via het grondwater en het kwelsysteem in het
oppervlaktewater van de watergang terecht. De verontreinigingen uit de
TGG worden met een factor van circa 90-120 keer verdund in het
oppervlaktewater. De mate waarin het oppervlaktewater verontreinigd kan
raken in de toekomst is daardoor beperkt.

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder, Conceptueel
model (samenvattend
hoofdrapport), 21 februari
2022)

Er is geen effect vanuit de TGG op de omgeving vastgesteld voor de locatie
Koppeldijk.
Functionele eisen
Beheer en onderhoud van de kwelputten achter de waterkering dient
geborgd te zijn, zodanig dat er bij normale weersomstandigheden het
kwelwater richting het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Monitoring en onderhoud dienen te worden uitgewerkt in een
monitoringsplan met de onderdelen inspectie bekleding (toplaag),
controle grond- en oppervlaktewater, schouw werking kwelscherm.
Jaarlijks dient de omvang en mate van monitoring en onderhoud te
worden geëvalueerd. Naar verwachting kan de meetintensiteit van de
monitoring dan naar beneden worden bijgesteld indien er een stabiele
situatie is ontstaan.
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Verwachte omvang en dimensies
Naar verwachting kan de grond- en oppervlaktewatermonitoring in de
toekomst worden afgeschaald.
Inspectie van de bekleding en de werking van het kwelscherm moet
periodiek, bijvoorbeeld 2 keer per jaar inspectie incl. benodigd
onderhoud.
Ontwerpoverwegingen
In de huidige situatie is de verspreiding van stoffen uit de TGG naar het
grondwater volledig beheerst door het kwelsysteem van kwelputten en de
kwelsloot. De verspreiding beperkt zich daardoor volledig tot het gebied
tot aan de kwelsloot.
De reistijd van het grootste deel van het grondwater uit de TGG richting
de kwelsloot achter de dijk bedraagt enkele jaren, zodat er bij periodieke
monitoring alsnog voldoende tijd is om maatregelen te nemen.
De verwachte toekomstige concentraties in het oppervlaktewater van de
kwelsloot kunnen in geringe mate toenemen. De zware metalen
verplaatsen zich uiterst langzaam in de richting van de kwelsloot en de
kwelputten. Dit betekent dat deze de komende jaren nog niet in
verhoogde concentraties ten opzichte van de natuurlijk voorkomende
achtergrondconcentraties kunnen worden aangetoond in de kwelsloot.
In de huidige situatie is verontreiniging van het oppervlaktewater vanuit
de TGG niet terug te vinden voor de TGG kritische parameters.
Tijdelijke peilstijgingen in de kwelsloot als gevolg van neerslag hebben
geen effect op de werking van de kwelputten achter de dijk. De
uiteindelijke grondwaterstroming verandert hierdoor niet, omdat
stijghoogtes in het grondwater hierdoor niet blijvend worden beïnvloed.
Aanbevelingen vervolg
De voorspellingen voor toekomstige verontreiniging in het
oppervlaktewater is gemaakt op basis van een modelering van de
geohydrologie en aangenomen bronsterkte in de TGG. Daarom gelden
de volgende aanbevelingen voor aanvullend onderzoek:
o Debietmetingen kwelputten
o Analyseren van poriënwater in de TGG om de bronsterkte beter
vast te stellen en te monitoren.
Voor de monitoring kunnen er signaalwaarden worden vastgesteld op
basis waarvan aanvullende maatregelen kunnen worden genomen (bijv.
tijdelijk extra monitoren op moment signaalwaarden worden
overschreden).

3.3

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder,
Achtergrondrapport
Stofgedrag, 11 februari 2022)
(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder, Deelrapport
grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit als
onderdeel van het
conceptueel model, 16
februari 2022)

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder,
Achtergrondrapport
modelstudie geohydrologie,
16 februari 2022)

Maatregel: Isoleren kwelsloot

Door de kwelsloot te isoleren van het overig watersysteem kan verspreiding naar het benedenstroomse
gebied voorkomen worden. Er zijn berekeningen uitgevoerd aan het oppervlaktewatersysteem en deze
zijn opgenomen in Bijlage 1. De berekeningen laten zien dat hiertoe een nieuw oppervlaktewatergemaal in
de zuidoosthoek van het gebied het meest effectief is. In de Westerschelde zijn de
achtergrondconcentraties hoger en heeft de lozing dus geen extra negatief effect op de kwaliteit van de
Westerschelde. De watergang richting Walsoorden wordt afgesloten en kan alleen nog bij veel neerslag
afwateren richting het nieuwe gemaal, zie Figuur 3-1. De uitwerking van de maatregel “isoleren kwelsloot”
is beschreven in Tabel 3-2.
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Gemaal
0,65 m3/s

Figuur 3-1 Schematische weergave van de maatregel “isoleren kwelsloot”

Tabel 3-2 Uitwerking en beschrijving van de maatregel “Isoleren kwelsloot”

Maatregel: Isoleren kwelsloot

Referenties / kaders

Omschrijving uitgangssituatie
De verontreinigingssituatie wordt periodiek gemonitord. Tot 2021 geldt voor de
Zuidelijke en Westelijke dijk:
Er zijn geen verontreinigen door de TGG in de deklaag en de grond onder
de TGG vastgesteld.
In het grondwater direct onder de TGG is plaatselijk een beïnvloeding
vastgesteld.
De kwelputten vangen het dieper gelegen grondwater af, er is daardoor
geen effect in het grondwater achter het kwelsysteem gemeten.
In het oppervlaktewater in de parallelle watergang is een bijdrage door de
TGG niet aangetoond.
Het is mogelijk dat in de toekomst nog verontreinigingen uit de TGG
komen. Deze komen via het grondwater en het kwelsysteem in het
oppervlaktewater van de watergang terecht. De verontreinigingen uit de
TGG worden met een factor van circa 90-120 keer verdund in het
oppervlaktewater. De mate waarin het oppervlaktewater verontreinigd kan
raken in de toekomst is daardoor beperkt

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder, Conceptueel
model (samenvattend
hoofdrapport), 21 februari
2022)

Er is geen effect vanuit de TGG op de omgeving vastgesteld voor de locatie
Koppeldijk.
Functionele eisen
Beheer en onderhoud van de kwelputten achter de dijk dient geborgd te
zijn, zodanig dat er bij normale weersomstandigheden het kwelwater
richting het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
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-

-

-

-

-

-

Monitoring en onderhoud dient te worden uitgewerkt in een
monitoringsplan met de onderdelen inspectie bekleding (toplaag), controle
grond- en oppervlaktewater, schouw werking kwelscherm.
Jaarlijks dient de omvang en mate van monitoring en onderhoud te worden
geëvalueerd. Naar verwachting kan de meetintensiteit van de monitoring
dan naar beneden worden bijgesteld indien er een stabiele situatie is
ontstaan.
De kwelsloot dient te fungeren als waterafvoer op dezelfde wijze als in de
huidige situatie voor bovenliggend gebied en aangrenzende terreinen.
Er dient geen water afgevoerd te worden richting Walsoorden, er dient
enkel water afgevoerd te worden naar de nieuwe locatie van het nieuw te
bouwen gemaal. Het gemaal voert het oppervlaktewater af richting de
Westerschelde.
Het water vanaf Walsoorden mag bij veel neerslag richting het nieuwe
gemaal stromen, zodanig dat de stroomrichting in slechts één richting kan
plaatsvinden. Op deze wijze kan het nieuwe gemaal ook een bijdrage
leveren aan (verbeterde) drooglegging van het gebied bij veel neerslag.
De doorvoerleiding door de waterkering dient te voldoen aan het vigerende
ontwerpinstrumentarium voor waterkeringen (OI / BOI).
Afsluiters bij voorkeur gesitueerd in de binnenteen van de waterkering. Er
dient sprake te zijn van minimaal 2 afzonderlijk te bedienen
afsluitmiddelen. Aan de hand van te toegestane faalkans dient afgeleid
worden welke afsluitmiddelen voldoen (faalkansboom). Uitgegaan wordt
van een afsluitvoorziening in de pompvoorziening (automatische sluiter) en
schuifbediening.
Het gemaal dient te zijn voorzien van een schakelkast en benodigde
telemetrie (registratie en besturing op afstand). Deze dient te voldoen aan
de eisen en standaarden van Waterschap Scheldestromen.

Verwachte omvang en dimensies
Naar verwachting kan de grond- en oppervlaktewatermonitoring in de
toekomst worden afgeschaald.
Inspectie van de bekleding en de werking van het kwelscherm moet
periodiek, bijvoorbeeld 2 keer per jaar inspectie incl. benodigd onderhoud,
worden uitgevoerd.
Het nieuwe gemaal dient een ontwerpcapaciteit te hebben van 0,65 m3/s
bij een opvoerhoogte van 5 meter.
Uitvoer van het gemaal met een uitstroombak, zodat deze niet dichtslibt. Er
dient beperkt gebaggerd / ontgraven te worden aan de buitenzijde.
Hiervoor is een natuurbeschermingswet vergunning noodzakelijk. Het kan
ook overwogen worden de uitstroomleiding te verlengen.
De aanvoerleiding van het gemaal dient voorzien te worden van een
krooshek voor het (handmatig) kunnen verwijderen van vuil.
De in- en uitvoerleiding dient te zijn voorzien van schotbalksponningen
zodat inspectie en droogzetten mogelijk is.
Lengte doorvoerleiding door de waterkering bedraag circa 70 meter.
De afsluiting van het watersysteem richting Walsoorden kan bestaan uit
een vaste stuw (breedte circa 15 meter), of een vaste stuw in combinatie
met peil gestuurde kantelstuw of afsluiter.

Bijlage 1: Variantenstudie
Perkpolder “maatregel
isoleren kwelsloot
Perkpolder”

Ontwerpoverwegingen
In de huidige situatie is de verspreiding richting het grondwater volledig
beheerst door het huidig systeem van kwelputten achter de dijk. De
verspreiding beperkt zich daardoor volledig tot het oppervlaktewater
(kwelsloot achter de dijk).
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Omdat verspreidingsrisico’s zich beperken tot de kwelsloot achter de dijk
wordt deze apart afgevoerd. Het alternatief waarin het bovenstrooms water
wordt omgeleid valt af, omdat dit extra ingrepen (grondaankoop) vraagt,
zonder dat hier noemenswaardige voordelen tegenover staan. De
verontreinigingen uit de TGG worden met een factor van circa 90-120 keer
verdund in het oppervlaktewater. Dit blijft gehandhaafd als het inkomend
water vanuit het bovenstrooms gebied door de kwelsloot blijft stromen
richting het nieuwe gemaal.
De reistijd van het grootste deel van het grondwater uit de TGG richting de
kwelsloot achter de dijk bedraagt enkele jaren, zodat er bij periodieke
monitoring alsnog voldoende tijd is om maatregelen te nemen.
De verwachte toekomstige concentraties in het oppervlaktewater van de
kwelsloot kunnen in geringe mate toenemen. De zware metalen
verplaatsen zich uiterst langzaam in de richting van de kwelsloot en de
kwelputten. Dit betekent dat deze de komende jaren nog niet in verhoogde
concentraties ten opzichte van de natuurlijk voorkomende
achtergrondconcentraties kunnen worden aangetoond in de kwelsloot.
In de huidige situatie is verontreiniging van het oppervlaktewater vanuit de
TGG niet terug te vinden voor de TGG kritische parameters.
Tijdelijke peilstijgingen in de kwelsloot als gevolg van neerslag hebben
geen effect op de werking van de kwelputten achter de dijk. De
uiteindelijke grondwaterstroming veranderd hierdoor niet omdat
stijghoogtes in het grondwater hierdoor niet blijvend worden beïnvloed.
Bij het uitvoeren van de maatregelen dient uit voorzorg ook de afvoer van
het water uit het weeltje afgevoerd te worden naar de kwelsloot en het
nieuwe gemaal.

Aanbevelingen vervolg
De voorspellingen voor toekomstige verontreiniging in het
oppervlaktewater is gemaakt op basis van een modelering van de
geohydrologie en aangenomen bronsterkte in de TGG. Daarom gelden de
volgende aanbevelingen voor aanvullend onderzoek:
o Debietmetingen kwelputten
o Analyseren van poriënwater in de TGG om de bronsterkte beter
vast te stellen en te monitoren.
Vanwege de zeer lage te verwachten concentraties in het oppervlaktewater
in de kwelsloot is zuivering qua milieurendement niet rendabel.
De maatregel kan preventief aangelegd worden, in combinatie met het
afschalen van de monitoring van oppervlaktewater en grondwater. Doordat
het grondwater wordt afgevoerd door de kwelsloot volstaat hiervoor een
monitoring van enkel het oppervlaktewater.

3.4

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder,
Achtergrondrapport
Stofgedrag, 11 februari
2022)
(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder,
Deelrapport grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit als
onderdeel van het
conceptueel model, 16
februari 2022)

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder,
Achtergrondrapport
modelstudie geohydrologie,
16 februari 2022)

Maatregel: Drainage

Het regenwater dat door de TGG percoleert raakt verontreinigd en verspreidt zich via het grondwater
richting de kwelputten. In de kwelputten verzamelt het grondwater. Door dit grondwater apart op te vangen
en af te voeren naar de Westerschelde komt het niet meer terecht in het binnendijks oppervlaktewater
verderop in de polder. In de Westerschelde zijn de achtergrondconcentraties van het oppervlaktewater
hoger en heeft de lozing dus geen extra negatief effect. De maatregel drainage is mogelijk door een
verzamelleiding aan te leggen en deze aan te sluiten op het bestaande puttensysteem achter de dijk. De
verzamelleiding wordt vervolgens bemalen en afgevoerd richting de Westerschelde. Zie Figuur 3-2. De
uitwerking van de maatregel “drainage” is beschreven in Tabel 3-3.
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Figuur 3-2 Schematische weergave van de maatregel “drainage”, ingetekend in een dwarsprofiel van de bestaande situatie. Een
verzamelleiding wordt aangelegd tussen de kwelputten en de kwelsloot en voert het grondwater apart af zodat het niet meer in de
kwelsloot terecht komt. De afvoer van het oppervlaktewater (groene pijlen rechts) kan verlopen conform de huidige situatie en wordt
niet aangepast.

Tabel 3-3 Uitwerking en beschrijving van de maatregel “drainage”

Maatregel: Drainage

Referenties / kaders

Omschrijving uitgangssituatie
De verontreinigingssituatie wordt periodiek gemonitord. Tot 2021 geldt voor de
Zuidelijke en Westelijke dijk:
Er zijn geen verontreinigen door de TGG in de deklaag en de grond onder
de TGG vastgesteld.
In het grondwater direct onder de TGG is plaatselijk een beïnvloeding
vastgesteld.
De kwelputten vangen het dieper gelegen grondwater af, er is daardoor
geen effect in het grondwater achter het kwelsysteem gemeten.
In het oppervlaktewater in de parallelle watergang is een bijdrage door de
TGG niet aangetoond.
Het is mogelijk dat in de toekomst nog verontreinigingen uit de TGG
komen. Deze komen via het grondwater en het kwelsysteem in het
oppervlaktewater van de watergang terecht. De verontreinigingen uit de
TGG worden met een factor van circa 90-120 keer verdund in het
oppervlaktewater. De mate waarin het oppervlaktewater verontreinigd kan
raken in de toekomst is daardoor beperkt

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder, Conceptueel
model (samenvattend
hoofdrapport), 21 februari
2022)

Er is geen effect vanuit de TGG op de omgeving vastgesteld voor de locatie
Koppeldijk.
Functionele eisen
Beheer en onderhoud van de kwelputten achter de dijk dient geborgd te
zijn, zodanig dat er bij normale weersomstandigheden het kwelwater
richting het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Monitoring en onderhoud dient te worden uitgewerkt in een
monitoringsplan met de onderdelen inspectie bekleding (toplaag),
controle grond- en oppervlaktewater, schouw werking kwelscherm.
Jaarlijks dient de omvang en mate van monitoring en onderhoud te
worden geëvalueerd. Naar verwachting kan de meetintensiteit van de
monitoring dan naar beneden worden bijgesteld indien er een stabiele
situatie is ontstaan. De kwelsloot blijft fungeren als waterafvoer op
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dezelfde wijze als in de huidige situatie en het oppervlaktewater wordt
afgevoerd richting Walsoorden (en achterliggend watersysteem met
bestaande bemaling).
Het water uit de kwelinfiltratieputten wordt apart opgevangen in een
nieuw aan te leggen verzamelleiding en wordt niet meer afgevoerd
richting het oppervlaktewater van de kwelsloot.
Afvoer richting de kwelsloot vanuit de kwelputten dient wel mogelijk te
blijven. Dit door afsluiters te plaatsen in de huidige afvoerleidingen naar
de kwelsloot.
De verzamelleiding dient te worden bemaald en te worden voorzien van
inspectieputten, tevens geschikt om de indien nodig de leiding te kunnen
reinigen. De inspectieputten dienen als 2e put naast de bestaande
inspectieputten te worden geïnstalleerd.
De hoogteligging van de verzamelleiding dient zo te worden gesitueerd
dat de kwelputten altijd onder vrij verval kunnen uitwateren op de
verzamelleiding. Het maximale waterpeil in de verzamelleiding dient -1,20
m NAP te zijn of lager.
De verzamelleiding dient dicht uitgevoerd te worden (gesloten systeem,
minimaliseren lekverliezen en/of aantrekking grondwater).
De verzamelleiding van de westelijke dijk dient verbonden te worden met
de zuidelijke dijk door middel van een gestuurde boring.
De nieuwe verzamelleiding dient te worden bemaald en af te wateren op
de Westerschelde.
Afsluiters van de bemaling dienen gesitueerd te worden in de binnenteen
van de waterkering. Er dient sprake te zijn van 2 afzonderlijk te bedienen
afsluitmiddelen.
De doorvoerleiding door de waterkering dient te voldoen aan het
vigerende ontwerpinstrumentarium voor waterkeringen (OI / BOI).
Het gemaal ten behoeve van bemaling van de verzamelleiding dient te
voorzien van een schakelkast en benodigde telemetrie (registratie en
besturing op afstand). Deze dient te voldoen aan de eisen en
standaarden van Waterschap Scheldestromen.

Verwachte omvang en dimensies
Naar verwachting kan de grond- en oppervlaktewatermonitoring in de
toekomst worden afgeschaald.
Inspectie van de bekleding en de werking van het kwelscherm moet
periodiek, bijvoorbeeld 2 keer per jaar inspectie incl. benodigd
onderhoud.
De verwachte omvang van het opvoergemaal is berekend op circa 400
m3/dag en er is uitgegaan van maximaal 800 m3/dag. Dit bij een
opvoerhoogte van 5 meter.
Uitgegaan is van een omvang van de verzamelleiding van 300 mm, in
overeenstemming met het verwachte debiet.
De verzamelleiding van de westelijke dijk dient verbonden te worden met
de verzamelleiding van de zuidelijke dijk door middel van een gestuurde
boring.
Uitvoer van het gemaal met een uitstroombak, zodat deze niet dichtslibt.
Er dient beperkt gebaggerd / ontgraven te worden aan de buitenzijde.
Hiervoor is een natuurbeschermingswet vergunning noodzakelijk. Het kan
ook overwogen worden de uitstroomleiding te verlengen.
Lengte doorvoerleiding door de waterkering bedraag circa 70 meter.

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder,
Achtergrondrapport
modelstudie geohydrologie,
16 februari 2022)

Ontwerpoverwegingen
In de huidige situatie is de verspreiding richting het grondwater volledig
beheerst door het huidig systeem van kwelputten achter de dijk. De
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verspreiding beperkt zich daardoor volledig tot het oppervlaktewater
(kwelsloot achter de dijk).
Omdat de verspreiding grotendeels verloopt via de kwelputten (die het
grondwater afvangen) is het effectief dit water apart te houden van het
oppervlaktewater. Het voordeel hiervan is dat het oppervlaktewater in op
langere termijn in veel mindere mate wordt beïnvloed door het
grondwater uit de TGG. Door een geringe aanpassing van het
kwelfiltersysteem kan de beïnvloeding van de kwelsloot in de toekomst
worden gereduceerd.
Een ontwerpvariant waarbij er drainagebuizen worden aangebracht in de
dijk is lastig uitvoerbaar. Er zal dan minimaal gewerkt moeten worden met
2 drainagebuizen, één aan de binnenzijde en één aan de buitenzijde van
de waterkering (door de hoge infiltratieweerstand van de grond onder de
TGG). Dit vergt hogere uitvoeringskosten door benodigde diepe
ontgraving door de TGG en in de kernzone van de waterkering. Hier
staan geen voordelen tegenover in de zin van hogere betrouwbaarheid of
betere werking.
Het geringe deel van het grondwater wat rechtstreeks in het
oppervlaktewater terecht blijft komen wordt in grotere mate verdund. De
beïnvloeding van het oppervlaktewater in de kwelsloot is daardoor zeer
gering en waarschijnlijk niet of nauwelijks meer terug te zien in metingen.
De reistijd van het grootste deel van het grondwater uit de TGG richting
de kwelsloot achter de dijk bedraagt enkele jaren, zodat er bij periodieke
monitoring alsnog voldoende tijd is om maatregelen te nemen.
In de huidige situatie is verontreiniging van het oppervlaktewater vanuit
de TGG niet terug te vinden voor de TGG kritische parameters.
Tijdelijke peilstijgingen in de kwelsloot als gevolg van neerslag hebben
geen effect op de werking van de kwelputten achter de dijk. De
uiteindelijke grondwaterstroming veranderd hierdoor niet omdat
stijghoogtes in het grondwater hierdoor niet blijvend worden beïnvloed.

Aanbevelingen vervolg
De voorspellingen voor toekomstige verontreiniging in het
oppervlaktewater is gemaakt op basis van een modelering van de
geohydrologie en een aangenomen bronsterkte in de TGG. Daarom
gelden de volgende aanbevelingen voor aanvullend onderzoek (*):
o Debietmetingen kwelputten
o Analyseren van poriënwater in de TGG om de bronsterkte beter
vast te stellen en te monitoren.
Zolang de waterkwaliteit van de kwelputten beter is dan van de kwelsloot
(zoals in de huidige situatie) is bemaling van de verzamelleiding niet
zinvol. Bemaling kan worden ingezet op moment er verontreiniging wordt
gemeten in de kwelputten. De verzamelleiding en bemaling kan wel
preventief worden aangelegd.
Vanwege de zeer lage te verwachten concentraties in het grondwater in
de verzamelleiding is zuivering qua milieurendement niet rendabel.
Voor prioritaire stoffen kan een emissietoets worden uitgevoerd en/of een
waterzuivering worden uitgewerkt als optionele fall-back maatregel. De
inzet hiervan kan afhangen van gemeten concentraties. De huidig
gemeten concentraties en toekomstig verwachte concentraties in het
grondwater geven geen aanleiding voor een waterzuivering.
De modellering van het grondwater kan worden verbeterd door een
gedetailleerder model. Het huidige model is opgezet om de
systeemwerking aan te tonen, maar niet bedoeld voor detailontwerp van
een drainage.
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(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder,
Achtergrondrapport
Stofgedrag, 11 februari 2022)

Bijlage 2, berekeningen
drainage

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder, Deelrapport
grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit als
onderdeel van het
conceptueel model, 16
februari 2022)

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
TGG Perkpolder,
Achtergrondrapport
modelstudie geohydrologie,
16 februari 2022)
(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder,
Achtergrondrapport
Stofgedrag, 11 februari 2022)
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3.5

Een ontwerpvariant die een verzamelleding combineert met een drainage
in de binnenberm heeft als voordeel dat ook het grondwater wat
rechtstreeks toestroomt naar de kwelsloot kan worden opgevangen.
Omdat verwacht wordt dat verreweg het meeste grondwater uiteindelijk
via de kwelputten afstroomt is dit nu niet in het ontwerp opgenomen. Bij
nader ontwerp kan beoordeeld worden in hoeverre een drainage in de
binnenberm effectief bijdraagt aan het verminderen van de toestroom
richting de kwelsloot.

Maatregel: TGG verwijderen

De TGG is in de kern van de waterkering aanwezig, de onderkant ligt ongeveer tot -1,50 NAP. en de
bovenkant van de TGG tot circa +8,0 NAP. De TGG is afgedekt met een kleilaag of buitenbekleding. Zie
Figuur 3-3. Vanwege de waterkerende functie moet de TGG gefaseerd worden verwijderd, buiten het
stormseizoen. De fasering is indicatief uitgewerkt in bijlage 3 en dient nader te worden uitgewerkt.
De uitwerking van de maatregel “TGG verwijderen” is beschreven in Tabel 3-3.

Westerschelde

kwelsloot
Ligging TGG na opgetreden zettingen

Westerschelde

kwelsloot

Ligging TGG na opgetreden zettingen

Figuur 3-3 As-built dwarsprofielen (uit opleverdossier van Oord) van de ligging van de TGG in de Westelijke dijk (boven) en
Zuidelijke dijk (onder). De TGG is in blauw weergegeven. In de werkelijkheid ligt de TGG dieper in de ondergrond door opgetreden
zettingen, dit blijkt onder andere uit uitgevoerde boringen (indicatief weergegeven met blauwe stippellijn).

Maatregel: TGG verwijderen

Referenties / kaders

Omschrijving uitgangssituatie
De verontreinigingssituatie wordt periodiek gemonitord. Tot 2021 geldt voor de
Zuidelijke en Westelijke dijk:
Er zijn geen verontreinigen door de TGG in de deklaag en de grond onder
de TGG vastgesteld.
In het grondwater direct onder de TGG is plaatselijk een beïnvloeding
vastgesteld.

(RHDHV,
Milieurendementsonderzoek
Perkpolder, Conceptueel
model (samenvattend
hoofdrapport), 21 februari
2022)
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De kwelputten vangen het dieper gelegen grondwater af, er is daardoor
geen effect in het grondwater achter het kwelsysteem gemeten.
In het oppervlaktewater in de parallelle watergang is een bijdrage door de
TGG niet aangetoond.
Het is mogelijk dat in de toekomst nog verontreinigingen uit de TGG
komen. Deze komen via het grondwater en het kwelsysteem in het
oppervlaktewater van de watergang terecht. De verontreinigingen uit de
TGG worden met een factor van circa 90-120 keer verdund in het
oppervlaktewater. De mate waarin het oppervlaktewater verontreinigd kan
raken in de toekomst is daardoor beperkt

Er is geen effect vanuit de TGG op de omgeving vastgesteld voor de locatie
Koppeldijk
Functionele eisen
Beheer en onderhoud van de kwelputten achter de dijk dient afdoende
geborgd te zijn en te blijven. Het systeem dient in stand te blijven, ook na
uitvoering, i.v.m. het tegengaan van zoutwaterinvloed in het achterliggend
gebied.
Beheer en onderhoud van de kwelputten achter de dijk dient geborgd te
zijn, zodanig dat er bij normale weersomstandigheden het kwelwater
richting het oppervlaktewater wordt afgevoerd.
Monitoring en onderhoud dienen te worden uitgewerkt in een
monitoringsplan met de onderdelen inspectie bekleding (toplaag), controle
grond- en oppervlaktewater, schouw werking kwelscherm.
Jaarlijks dient de omvang en mate van monitoring en onderhoud te worden
geëvalueerd. Naar verwachting kan de meetintensiteit van de monitoring
dan naar beneden worden bijgesteld indien er een stabiele situatie is
ontstaan.
Tijdens de uitvoering dient het grondwater in de TGG tijdelijk te worden
verlaagd. De kwaliteit van het te verlagen grondwater dient te worden
onderzocht en onderzocht dient te worden of er noodzaak is voor een
tijdelijke waterzuivering van dit bemalingswater.
De kwelsloot blijft fungeren als waterafvoer op dezelfde wijze als in de
huidige situatie en het binnendijks oppervlaktewater wordt afgevoerd
richting Walsoorden (en achterliggend watersysteem met bestaande
bemaling).
De TGG dient vervangen te worden door kernmateriaal bestaande uit
zand, niet verkregen uit (thermische) reiniging, bodemkwaliteitsklasse
Achtergrondwaarde.
Er wordt geen grootschalige bodemtoepassing toegestaan (GBT).
Aan- en afvoer van materialen verloopt zoveel mogelijk via de oude
Veerhaven bij Perkpolder. Aanleg van tijdelijke rij- werkstroken is
noodzakelijk.
De opnieuw opgebouwde waterkering dient integraal te voldoen aan het
vigerende beoordelingsinstrumentarium (OI / BOI).
Wegen en verhardingen en alle infrastructuur op- en rond de dijk dienen na
afloop hersteld te worden in de huidige situatie.
De werkzaamheden dienen met minimale omgevingshinder plaats te
vinden. In het bijzonder dient er aandacht te gegeven te worden aan het
voorkomen van stofverwaaiing vanuit de TGG.
De TGG dient elders toegepast of verwerkt te worden zodanig dat dit niet
leidt tot verontreiniging elders.
Het is alleen mogelijk om aan de waterkering te werken buiten het
stormseizoen (1 april t/m 1 oktober).
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Voor het werk aan de waterkering dient gefaseerd te worden gewerkt,
waarbij er in overleg een calamiteitenplan / werkplan dient te worden
opgesteld. Bij stormvoorspelling of hogere waterstand kan dan de
waterveiligheid gegarandeerd worden.
Het niveau van tijdelijke waterveiligheid buiten het stormseizoen dient in
overleg met Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen te worden
bepaald en afgeleid.
Eventuele nadelige (tijdelijke) effecten van de uitvoering op Natura 2000
gebieden, in het bijzonder het intergetijdengebied Perkpolder, dient waar
noodzakelijk te worden gemitigeerd en gecompenseerd.

Verwachte omvang en dimensies
In de zuidelijke dijk is naar verwachting 292.000 ton TGG aanwezig en in
de westelijke dijk 232.000 ton. Tezamen is dit circa 280.000 m3 TGG.
Er is een natuurbeschermingswet vergunning noodzakelijk voor de tijdelijke
effecten op het intergetijdengebied Perkpolder. Dit op basis van een
mitigatie en compensatieplan.
De zuidelijke dijk en de westelijke dijk is ontworpen op een overslagdebiet
van 0,1 l/s/m en een ontwerpwaterstand van +6,65 m NAP. De golfhoogte
en windrichting is onafhankelijk van elkaar bepaald. In de onderbouwing
van het definitief ontwerp is opgenomen dat het hier gaat om een
“conservatief uitgangspunt”. Het is dus niet uitgesloten dat het dijkontwerp
kan geoptimaliseerd worden als opnieuw naar de rekenuitgangspunten
wordt gekeken. Het voorlopig uitgangspunt is echter dat het bestaande
dijkontwerp moet worden teruggebracht in de nieuwe situatie.
Ontwerpoverwegingen
De zuidelijke dijk en de westelijke dijk is ontworpen op een overslagdebiet
van 0,1 l/s/m en een ontwerpwaterstand van +6,65 m NAP. In de
onderbouwing van het definitief ontwerp is opgenomen; “Het ontwerppeil
van +6,65m NAP, dat alleen voorkomt bij windrichtingen tussen noordwest
en noord, is maatgevend gesteld voor alle waterkeringen ongeacht de
oriëntatie. De golfcondities zijn vervolgens bepaald bij die waterstand van
+6,65m NAP en dan ook rekening houdend met de maatgevende
windrichting. Voor waterkeringen met een op het oosten georiënteerd talud
is dit een zeer conservatieve benadering.”
Het is daarmee waarschijnlijk mogelijk dat het dijkontwerp kan
geoptimaliseerd worden als opnieuw naar de rekenuitgangspunten wordt
gekeken. Dit geldt ook voor de keuze van het overslagdebiet, een hoger
overslagdebiet geeft een lagere kruinhoogte. Het voorlopig uitgangspunt is
echter dat het bestaande dijkontwerp moet worden teruggebracht in de
nieuwe situatie.
In het noordelijk deel van de zuidelijke dijk bestaat de kern van de dijk
deels uit normaal ophoogzand (geen TGG). Er hoeft hier minder TGG
ontgraven te worden. Hierdoor kan op deze locatie de buitenbekleding
intact blijven.
De buitenbekleding en buitenberm van de waterkering kan fungeren als
“zomerkering”. Aangezien de hoogte van de berm aanzienlijk is kan een
groot deel van de kern worden vervangen. Aansluitend kan gefaseerd
worden overgegaan tot het vervangen van het kernmateriaal aan de
buitenzijde en de buitenbekleding. Deze werkwijze heeft een aantal
voordelen ten opzichte van een tijdelijke waterkering als afsluiting van het
intergetijdengebied Perkpolder;
o Het intergetijdengebied kan hydro-morfologisch en ecologisch
blijven functioneren, daardoor zijn er geen grote tijdelijke effecten
te verwachten op de kwaliteit van de slibplaten en getijdegeulen.
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De effecten op het intergetijdengebied Perkpolder (onderdeel
Natura 2000 Westerschelde) blijven daarmee beperkt.
o Kostenbesparing, een tijdelijke afsluiting met caissons of sluitbare
duikers in combinatie met een grondkering is kostbaar.
o Materiaalbesparing. Bij een tijdelijke afsluiting moeten de
toegepaste materialen grotendeels na afloop ook weer worden
afgevoerd (en elders opgeslagen of toegepast).
In het faseringsplan kan de kruin van de dijk (tijdelijk) meer naar binnen
worden aangelegd. De reeds gezette geometrie is gunstig voor de
uitvoeringsstabiliteit.

Aanbevelingen vervolg
De voorspellingen voor toekomstige verontreiniging in het
oppervlaktewater is gemaakt op basis van een modelering van de
geohydrologie en aangenomen bronsterkte in de TGG. Daarom gelden de
volgende aanbevelingen voor aanvullend onderzoek:
o Analyseren van poriënwater in de TGG om de bronsterkte beter
vast te stellen en te monitoren.
Bovenstaande gegevens zijn ook te benutten voor het ontwerp van
tijdelijke bemaling en eventuele tijdelijke waterzuivering bij het verwijderen
van TGG.
Verwijderen van kernmateriaal kent een relatief lange uitvoeringsduur. De
uitvoering zal gelet op de omvang in minimaal 2 zomerseizoenen moeten
plaatsvinden en er dient aanvullend ontworpen te worden op de
waterkering eisen en de te volgen procedure met doorlooptijd dient
inzichtelijk gemaakt te worden.
Ecologie: er dient een passende beoordeling te worden opgesteld voor de
effecten op het Natura 2000 gebied Westerschelde (incl.
intergetijdengebied Perkpolder).
Onderzoek voor hergebruik TGG, TGG mag niet zomaar geaccepteerd
worden bij een vergunde inrichting (stortplaats). Hiervoor dien een
onderzoek plaats te vinden om het hergebruik dan wel de niet
reinigbaarheid vast te stellen (ongeveer 270 partijen van maximaal 2000
ton, minimaal 3000 boringen, laboratoriumonderzoek op vluchtige stoffen,
samenstelling- emissieonderzoek op het standaardpakket met de kritische
parameters en asbest). Gezien de samenstelling en de hardheid van de
TGG zal hiervan de doorlooptijd tenminste een jaar bedragen.
Vanaf 2022 bedraagt de realisatietijd tot en met oplevering naar
verwachting daarom minimaal 4 -6 jaar. In de tussenliggende periode dient
de huidige monitoring te worden doorgezet Tot en met de realisatie dient
de monitoring door te lopen.
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4

Integrale afweging milieurendement

4.1

Afwegingskader

De zorgplicht is hét instrument voor het voorkomen en herstellen van nieuwe bodemverontreinigingen en
of aantastingen. De zorgplicht borgt dat een veroorzaker alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van
hem kunnen worden gevergd om de verontreiniging of aantasting en de directe gevolgen daarvan te
beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken (curatieve maatregelen). De begrippen ‘redelijkerwijs’ en
‘zo veel mogelijk’ bepalen wat van een veroorzaker wordt geëist in het kader van (herstel)maatregelen bij
het voldoen aan de zorgplicht bodem. Het uitgangspunt van de zorgplicht is terstond en volledig herstel.
Alle herstelmaatregelen moeten voldoen aan de zorgplicht (artikel 7 Bbk en artikel 13Wbb)
1. Artikel 7 Bbk gaat over het oppervlaktewater, in deze situatie de watergang (kwelsloot).
2. Artikel 13 van de Wbb gaat over de (land)bodem en geldt voor alle stoffen die een verontreiniging
veroorzaken dus ook stoffen waar geen norm voor is vastgesteld. Hiermee wordt de bescherming
van de grond en het grondwater geborgd.
“(..) Ieder die op of in de bodem handelingen verricht (..) is verplicht alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te
voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of
de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te
maken. (..)”
Artikel 7 Bbk
In het oppervlaktewater van de kwelsloot is geen kwaliteitseffect aangetoond vanwege de grote mate van
verdunning en de lange reistijd van verontreinigingen vanuit de TGG naar de kwelsloot. Daarmee is het
oppervlaktewater geen criterium bij het vaststellen van de herstelmaatregelen vanuit de huidige situatie.
Omdat in de toekomst een te meten kwaliteitseffect niet 100% is uit te sluiten zijn er maatregelen
uitgewerkt om op deze mogelijkheid in de toekomst te kunnen anticiperen. Alleen de maatregel “drainage”
en de maatregel “verwijderen” nemen dit risico voor de toekomst weg.
Toets maatregelen aan artikel 13 Wbb
Er is plaatselijk een kwaliteitseffect vastgesteld op het grondwater direct onder de TGG-toepassing. Voor
de toets van de herstelmaatregelen geldt dat alleen bij volledige verwijdering van de TGG ook de
gevolgen van uitloging naar het grondwater verdwijnen. Op de overige herstelmaatregelen zijn de
begrippen “redelijkerwijs” en “zo veel mogelijk” van toepassing. De begrippen “redelijkerwijs” en “zo veel
mogelijk” zijn niet nader gedefinieerd in de Wbb maar wel in de memorie van toelichting van de
Aanvullingswet bodem en in de nota van toelichting van het Aanvullingsbesluit bodem (deze treedt naar
verwachting in werking op 1 januari 2023).
De invulling van de begrippen ‘redelijkerwijs’ en ‘zo veel mogelijk’ is lokaal maatwerk. In het kader van de
uitwerking van artikel 3.1 sub b en c van het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 is door
bedrijfsleven en overheden gezamenlijk een algemeen handreiking opgesteld waarmee deze invulling
wordt ondersteund. Deze handreiking valt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet binnen de
reikwijdte van artikel 2:11 van het Bal3. Deze handreiking is de “Handreiking ‘redelijkerwijs’ en ‘het
natuurlijk moment’ bij de zorgplicht bodem, d.d. 12 juni 2020” opgesteld door de Rijksoverheid. Door deze
handreiking te gebruiken is de beoordeling van de herstelmaatregelen transparant gemaakt.
De beoordeling is een integrale afweging en is uitgewerkt in Paragraaf 4.2. Omdat het volledig verwijderen
van de bron van de verontreiniging, de aangebrachte TGG, een ingrijpende maatregel is deze maatregel
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als referentie gehanteerd. De overige maatregelen zijn hiermee vergeleken. Dit is beschreven als stap 5
en stap 6 van deze handreiking, zie het tekstkader.
Uit: “Handreiking ‘redelijkerwijs’ en ‘het natuurlijk moment’ bij de zorgplicht bodem, d.d. 12 juni 2020”, blz. 7 en 8.
Zodra er voldoende zicht is op de verontreinigingssituatie worden in de vervolgstappen 5 en 6 de maatregelen om de
uitgangssituatie te herstellen uitgewerkt.
Stap 5: Uitwerking van maatregelen die de oorspronkelijke situatie zo volledig en snel mogelijk herstellen. In deze stap wordt het
integrale milieurendement van volledig (en onverwijld) herstel vastgesteld. Indien wordt geconstateerd en gemotiveerd dat volledig
en onverwijld herstel van de bodem technisch niet mogelijk / niet duurzaam is (d.w.z. dat de maatschappelijke kosten voor volledig
herstel niet in verhouding staan tot de milieuwinst) wordt in overleg met het bevoegd gezag gestart met stap 6 onderzoeken,
selecteren en nader uitwerken van de aanpak met het maximale milieurendement.
Stap 6: ·het selecteren en uitwerken van de aanpak met het maximale milieurendement.
Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en lokale overheden. Als blijkt
dat een (vrijwel) volledig herstel van de oorspronkelijke situatie niet duurzaam is moeten bedrijven, bevoegd gezag en andere direct
belanghebbenden gezamenlijk vaststellen welke benadering in de specifieke situatie het hoogste milieurendement / duurzaamheid
kent.
Het is onmogelijk om in een generieke tekst uitputtend vast te stellen welke bouwstenen op welke wijze in een integrale afweging
moeten worden meegenomen. Deze handreiking helpt partijen om in een specifieke situatie de juiste bouwstenen voor een integrale
afweging te kiezen en te waarderen.
Stap 6 kent twee (samenhangende) onderdelen: a) het vaststellen van de aanpak met het hoogste milieurendement / meest
duurzame aanpak en b) de mogelijkheid en de voorwaarde voor een herstel op een later (natuurlijk) moment.
Vaststellen optimale variant
Middels een plan van aanpak worden verschillende mogelijkheden om de situatie te herstellen op hun milieurendement /
duurzaamheidsaspecten afgewogen. De ‘volledige’ variant uit stap 5 dient daarbij als referentie.
- Vaststellen en prioriteren van de eisen en wensen m.b.t. de aanpak bij de betrokken partijen. Daarbij wordt ook een eventuele
wens tot herstel op een later tijdstip meegenomen.
- In overleg met alle partijen identificeren en globaal uitwerken van 3 á 4 alternatieven voor herstel.
- Op basis van een integrale afweging selecteren van de optimale variant.
- Detaillering van de gekozen variant.
In de integrale afweging worden in ieder geval de volgende elementen meegenomen:
- De technische haalbaarheid van volledige verwijdering op basis van eigenschappen verontreiniging, bodemopbouw en locatie
specifieke omstandigheden (functies en bebouwing aan maaiveld).
- De (maatschappelijke) kosten voor de beoogde mate van herstel.
- De procesmatige aspecten m.b.t. de verantwoordelijkheden van de veroorzaker of terreineigenaar (mate van preventie, ouderdom
verontreiniging in relatie tot eerdere meldingen, etc.).
- Bij het vaststellen van de alternatieve doelstelling (wat is redelijk) wordt ook de potentiële schade (van een verontreiniging aan een
wettelijk gedefinieerd bedreigd object) meegewogen.
- Vaststellen van de (maatschappelijke, financiële en milieutechnische) voor- en nadelen van eventueel uitstel van het herstel.
- ‘Redelijkerwijs’ wordt bepaald op basis van milieurendement / duurzaamheid van de herstelmaatregelen. De status van de
veroorzaker / terreineigenaar (MKB, multinational) mag daarbij geen rol spelen.
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4.2

Integrale afweging

4.2.1

Criteria

De criteria van de integrale afweging zijn gebaseerd op de hiervoor beschreven handreiking.
Procesmatige aspecten in relatie tot de verantwoordelijkheden van de veroorzaker (genoemd in de
handreiking als een toets criterium bij een integrale afweging) zijn niet beschouwd aangezien dit een
hoofdzakelijk juridische beoordeling betreft die geen onderdeel is van voorliggende rapportage.
De beoordeelde criteria voor een integrale afweging zijn;
- Mate van invloed op aanwezige gebiedsfuncties in relatie tot betrokken partijen
- Technische haalbaarheid
- Maatschappelijke kosten
- Potentiële schade aan objecten
- Voor- en nadelen van eventueel uitstel
- Milieurendement

4.2.2

Mate van invloed op aanwezige gebiedsfuncties in relatie tot betrokken
partijen

Het intergetijdengebied Perkpolder, de waterkering, de kwelsloot en het kwelputten systeem hebben een
functie in de omgeving, daarnaast is in een deel van het gebied woningbouw gepland. De maatregelen
zijn daarom getoetst in relatie tot deze functies, die tevens relevant zijn voor betrokken partijen.
Intergetijdengebied Perkpolder (onderdeel Natura 2000 Westerschelde)
De stoffen komen uit de TGG in het grondwater onder de waterkering terecht en stromen naar het
kwelscherm, hierdoor zijn er geen kwaliteitseffecten mogelijk op het natuurgebied Perkpolder en het
Natura 2000 gebied Westerschelde in de huidige en toekomstige situatie. Dit blijft ook zo op moment er
grondwater uit de drainage of oppervlaktewater uit de kwelsloot wordt uitgemalen op de Westerschelde,
de verwachte concentraties van het te verpompen water zijn niet hoger dan de concentraties van het
oppervlaktewater van de Westerschelde.
De maatregel TGG verwijderen heeft wel sterke (tijdelijk) effect op de natuurfunctie vanwege de verstoring
bij het verwijderen van de TGG en het uitmalen van grondwater uit de TGG om de TGG droog te kunnen
ontgraven.
Waterkerende functie
Waterschap Scheldestromen heeft aangeven graag te zien dat de waterkeringen voldoen aan het huidig
en vigerend ontwerpinstrumentarium en de huidige en vigerende hydraulische randvoorwaarden.
Er kunnen hierin wijzigingen zijn opgetreden na aanleg in 2014-2016 als gevolg van bijvoorbeeld
gewijzigde hydraulische randvoorwaarden. Mocht dit leiden tot afkeuring van de waterkering dan kunnen
verbetermaatregelen aan de waterkering gecombineerd worden met maatregelen om de verontreiniging
vanuit de TGG naar redelijkheid ongedaan te maken.
De waterkering is echter toekomst vast ontworpen (50 jaar levensduur) en hierin is ook geanticipeerd op
zeespiegelstijging. Sommige uitgangspunten in het ontwerp zijn destijds conservatief gekozen, zoals het
toegestane overslagdebiet en de aangenomen golfhoogte bij maatgevende waterstand. Het is niet de
verwachting dat dit op korte termijn leidt tot een “natuurlijk moment” om gelijktijdig de TGG te vervangen.
Daarnaast wordt bij een aanpassing van de waterkering niet de kern van de waterkering vervangen maar
wordt het profiel van de dijk of de dijkbekleding alleen aangepast of opgehoogd.
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Bij de maatregel waarbij de TGG wordt verwijderd is er tijdelijk een lagere veiligheid van de waterkering.
Bescherming zoetwatergebied
Bij de aanleg van de waterkering is gelijktijdig ook een systeem van kwelputten aangelegd. Het doel van
dit systeem is de achterliggende zoetwatervoorraad te beschermen en een eventuele toename van
invloed van zout kwelwater te compenseren. Dit kwelsysteem werkt en hierdoor blijft het zoetwatergebied
dus beschermd.
Ook het grondwater wat beïnvloed wordt door de TGG komt in de kwelputten terecht (zie Figuur 4-1).
Grondwatermonitoring door Deltares bevestigt dit beeld want er is geen verontreiniging uit de TGG
aangetroffen in het grondwater ter plaatse van de agrarische percelen, achter het kwelsysteem.

Figuur 4-1 Toestromen van grondwater naar de kwelputten. Al het grondwater binnen de rode stippellijn stroomt uiteindelijk richting
de kwelputten achter de dijk.

Afvoer van oppervlaktewater – waterkwaliteit kwelsloot - functie van de kwelsloot
In de huidige situatie hebben de kwelsloten langs de dijk een afvoerfunctie voor de landbouw. Het
benutten van de kwelsloot voor beregening is onlogisch, aangezien voor landbouwpercelen op andere
locaties in het gebied (zoet) water beschikbaar is. De kwelsloot langs de dijk staat daarentegen onder
invloed van zout grondwater. De belangrijkste functie van de kwelsloot, afvoeren van neerslag, kan ook in
de huidige situatie in stand blijven zonder dat er elders significant negatieve effecten optreden.
De maatregel “drainage”, waarbij het kwelsysteem niet meer direct afwatert op de kwelsloot zorgt ervoor
dat het grootste deel van door TGG verontreinigd grondwater niet meer de kwelsloot kan beïnvloeden, het
grondwater wordt apart afgevoerd.
De maatregel “isoleren kwelsloot” is in die zin geen meerwaarde voor het benedenstroomse gebied
(richting Walsoorden) vanwege de grote verdunning die er in de huidige situatie al optreedt. Wel is een
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extra oppervlaktewatergemaal gunstig voor de drooglegging in het gebied bij veel neerslag, maar dat is
een gunstig neveneffect wat hier los van staat.
Bij de maatregel “verwijderen TGG” zijn er na uitvoering geen effecten meer op de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de kwelsloot. De meerwaarde van deze maatregel ten opzichte van de huidige
situatie en ten opzichte van de maatregel “drainage” is echter zeer beperkt, verontreiniging van het
oppervlaktewater van de kwelsloot is in de huidige situatie niet vastgesteld.
Woonfunctie in een deel van het gebied
Het verwijderen van de TGG is een bouwtechnisch ingrijpende maatregel omdat het om grote
hoeveelheden gaat (ruim 280.000 m3 TGG) en de werkzaamheden alleen buiten het stormseizoen
kunnen plaatsvinden. Dit laatste vanwege de functie als waterkering.
Het volledig verwijderen van de TGG veroorzaakt veel bouwoverlast in het gebied, rondom de bebouwing
Walsoorden (afstand 340-400 meter). Daarnaast staan op een relatief korte afstand de bouw van
woningen gepland (2022-2023). Voor aan- en afvoer van materieel wordt de voormalige veerhaven en
toekomstige Jachthaven gebruikt. De meerjarige uitvoering van het volledig verwijderen van TGG zal
daarmee zeker bouwhinder veroorzaken. Bij de aanleg van de waterkering in 2014 is eerder hinder
ervaren door stofverwaaiing vanuit de TGG, kan dit niet volledig worden voorkomen.

Figuur 4-2 Gebiedsontwikkeling Perkpolder (geplande nieuwe woningen) nabij de westelijke waterkering. Een mogelijke tijdelijke
bouwroute en een mogelijke aanvoerlocatie (loswal) is in rood weergegeven voor de maatregel “verwijderen TGG”.

4.2.3

Technische haalbaarheid

De huidige monitoring handhaven is technisch haalbaar, wel dient de werking van het kwelscherm te
worden gegarandeerd.
De maatregel “drainage” bestaat uit het loskoppelen van de afvoer van de kwelputten richting de kwelsloot
en het aansluiten op een apart te bemalen verzamelleiding, waarvan het water wordt afgevoerd naar de
Westerschelde. Deze maatregel is eenvoudig uitvoerbaar, in tegenstelling tot het verwijderen van de
TGG. Het grondwater dat beïnvloed is door de TGG wordt hiermee voor een groot deel afgevangen
(gebaseerd op geohydrologische modellering) en komt niet meer terecht in het binnendijks
oppervlaktewater. De goede werking van de kwelputten is aantoonbaar uit de grondwatermonitoring van
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de afgelopen jaren. Deze maatregel is technisch daarmee veel eenvoudiger te realiseren ten opzichte van
het volledig verwijderen van de TGG.
Ook de maatregel “isoleren van de kwelsloot” is technisch haalbaar en eenvoudiger te realiseren dan het
verwijderen van de TGG, maar deze maatregel heeft geen invloed op de (toekomstige) kwaliteit van de
kwelsloot. Wel vereenvoudigd deze maatregel de toekomstige monitoring, omdat deze ingericht kan
worden op monitoring van het oppervlaktewater van enkel de kwelsloot.
Indien de waterveiligheid geborgd moet worden dat is het vervangen van de TGG is technisch complex.
Het kernmateriaal TGG bevindt zich naar schatting tot circa -1,50 NAP (incl. opgetreden zettingen) terwijl
het hoogwater in de Westerschelde schommelt rond de +2,50 – 3,00 NAP. De maatgevende waterstand
voor deze waterkering is bij aanleg berekend op +6,65 NAP met een golfhoogte van ruim 1 meter. Een
visualisatie hiervan is uitgewerkt in bijlage 3, de haalbaarheid van deze uitwerking moet verder worden
aangetoond in een nader ontwerp.
Dit betekent dat er gefaseerd moet worden gewerkt. Bij een gefaseerde uitvoering zal altijd gelden dat er
over een bepaalde lengte een tijdelijk lagere waterveiligheid geldt en dat er een calamiteitenplan moet
worden opgesteld om tijdens de bouw, bij stormverwachting, de waterkering snel te kunnen versterken.
Het accepteren van een lagere hoogwaterveiligheid buiten het stormseizoen is een voorwaarde voor deze
werkwijze. Mocht dit niet mogelijk blijken dan kan een tijdelijke sluiting van het intergetijdengebied
Perkpolder worden overwogen, maar dit is geen eenvoudige ingreep. De aanwezige getijdegeul moet
tijdelijk worden gedicht en eventueel worden voorzien van duikers of caissons. Dit heeft negatieve
effecten op het Natura 2000 gebied. Aanleg van een nieuwe binnendijkse waterkering achter de
bestaande waterkering is ook mogelijk, maar ook niet eenvoudig te realiseren (grondaankoop benodigd).
De vervanging van het kernmateriaal van de waterkering en daarmee vervangen van de buitendijkse
bekleding is daarmee technisch complex en kost minimaal 2 jaar uitvoeringstijd. Daarnaast vraag de
voorbereiding van ontwerp en aanbesteding en de noodzakelijke vergunningverlening (o.a. passende
beoordeling op effecten in het Natura 2000 gebied) ook minimaal 2 jaar.
Naast de complexe technische uitvoering van het verwijderen van de TGG ter plaatse is ook de afzet van
het materiaal niet eenvoudig. Deze TGG is verdacht voor verontreiniging en er zal eerst onderzoek plaats
moeten vinden. Omdat dit onderzoek meerdere doelen moet dienen (hergebruik of voor een
reinigbaarheidsverklaring) zal het zeer intensief zijn (en daarmee ook duur). Ook is er in Nederland al
lange tijd een overschot aan thermisch gereinigde grond.
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4.2.4

Maatschappelijke kosten

Er is een kostenraming opgesteld voor de vier maatregelen. Deze is gegeven in Tabel 4-1.
Er zit een groot verschil in de benodigde investeringskosten van de verschillende maatregelen, waarbij het
duidelijk is dat de maatregel “verwijderen TGG” veel grotere investeringskosten met zich meebrengt dan
de overige maatregelen. De levenscycluskosten (berekend over 100 jaar, contante waarde) zijn onzeker
en worden voor het grootste gedeelte bepaald door vervangingskosten tijdens de levensduur en
monitoringskosten. Het effect van vervangingskosten op de levenscycluskosten is terug te zien in de
levenscycluskosten van de maatregelen “Isoleren kwelsloot” en “drainage”. De benodigde gemalen
moeten elektrotechnisch en mechanisch onderhouden worden, inclusief het (civieltechnisch) vervangen
van de benodigde installaties en leidingen.
Tabel 4-1 Investeringskosten en levenscycluskosten (contante waarde) van de verschillende maatregelen. Het betreft een globale
kostenraming.
Huidige beheersing
monitoren

Isoleren kwelsloot

Drainage

TGG verwijderen

Investeringskosten
incl. btw

0,2 mln. euro

5,2 mln. euro

1,6 mln. euro

89,9 mln. euro

Levenscycluskosten
100 jaar incl. btw
(contante waarde)

2,4 mln. euro

13,7 mln. euro

6,3 mln. euro

89,5 mln. euro

4.2.5

Potentiële schade aan objecten

Voor de maatregel “drainage” wordt de verzamelleiding aangelegd tussen de huidige inspectieputten en
de kwelsloot, hiermee is er geen grondaankoop benodigd en blijft het huidig gebruik gelijk. Wel zijn
werkstroken tijdelijk nodig. De bemaling doorkruist een primaire waterkering en moet hierop worden
ontworpen.
De maatregel “isoleren kwelsloot” wordt uitgevoerd zonder dat er aanvullende grondaankopen nodig zijn.
Wel zijn werkstroken tijdelijk nodig. De bemaling doorkruist een primaire waterkering en moet hierop
worden ontworpen.
Voor de maatregel “verwijderen TGG” is er wel schade aan de waterkering, wat leidt tot tijdelijk
verminderde hoogwaterveiligheid tijdens de uitvoering. Dit is een nadeel. Ook zal er bouwoverlast zijn
voor de omgeving en gelden er gebruiksbeperkingen tijdens de bouwfase voor de jachthaven. Dit laatste
in verband met een noodzakelijke laad- en losvoorziening om de TGG af te voeren.

4.2.6

Voor- en nadelen van eventueel uitstel

In de huidige situatie is de verwachte verontreiniging van het oppervlaktewater (kwelsloot) gering. Het
grondwater wordt volledig afgevangen door het kwelscherm van kwelputten. Dit betekent dat het mogelijk
is de monitoring van de kwelsloot voort te zetten. Bij langere periode van monitoren, incl. monitoring van
de bronsterkte van de TGG, kunnen de effecten op het oppervlaktewater steeds beter worden ingeschat.
Een snel inzetbare maatregel die effectief is om eventuele toekomstige verontreiniging in de kwelsloot
tegen te gaan is realisatie van de maatregel “drainage”. Hier wordt gebruikt gemaakt van het bestaande
systeem van de kwelputten, maar de afvoer hiervan wordt met behulp van een verzamelleiding omgeleid
naar de Westerschelde. Deze maatregel is als fall-back maatregel preventief uit te werken in een definitief
ontwerp. De realisatie hiervan kan plaatsvinden op moment gemeten concentraties daartoe aanleiding
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geven. Omdat overschrijdingen eerst in het grondwater worden gemeten en pas later volledig in het
oppervlaktewater terecht komen (met deels een reistijd van enkele jaren) is er vanuit de huidige situatie
geen noodzaak direct maatregelen te nemen. De verzamelleiding om het water uit de kwelputten op te
vangen en de bijbehorende bemaling kan uiteraard ook preventief worden aangelegd en in werking
gesteld.
Ook op moment de maatregel “verwijderen TGG” uiteindelijk de voorkeur heeft kan uitstel zinvol zijn. In
ieder geval is het dan zinvol een dijkontwerp uit te werken op basis van de vigerende ontwerpleidraden en
hydraulische randvoorwaarden. De waterkering dient dan na vervanging opnieuw een ontwerplevensduur
te hebben van 50 jaar.

4.2.7

Milieurendement

Het milieurendement van het volledig verwijderen van de TGG is beperkt. Het materiaal zal elders worden
toegepast en indien dat niet kan worden gestort. Er zijn goede alternatieven voor het tegengaan van
toekomstig negatieve effecten in het oppervlaktewater, deze effecten zijn nog niet gemeten maar zouden
kunnen optreden in de toekomst.
De maatregel “drainage” is naast het de “huidige monitoring” het meest bescheiden van omvang. De
maatregel ”drainage” gaat eventueel toekomstig beïnvloeding van het oppervlaktewater in de kwelsloot
effectief tegen, in tegenstelling tot de maatregel “isoleren kwelsloot”. De maatregel kan in de toekomst ook
weer worden afgeschaald (bemaling opheffen) op moment concentraties weer afnemen. Dit geldt ook voor
de benodigde monitoring, ook deze kan worden afgeschaald in de toekomst.
De maatregel ‘isoleren kwelsloot” voorkomt mogelijk negatieve effecten in het benedenstrooms gebied,
maar niet in de kwelsloot. Daarom heeft deze maatregel uiteindelijk geen verwacht milieurendement. Wel
kan de maatregel bijdragen aan het vereenvoudigen van beheersing en monitoring, dit kan beperkt
worden tot het oppervlaktewater van de kwelsloot.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

De integrale afweging is samengevat weergegeven in Tabel 5-1, waarbij de belangrijkste voor- en nadelen
zijn benoemd. De invloed op aanwezige gebiedsfuncties in relatie tot betrokken partijen is uitgesplitst
weergegeven in Tabel 5-2.
Tabel 5-1 Integrale afweging en belangrijkste voor- en nadelen

Maatregel

Samenvatting
invloed op
gebiedsfuncties
(zie ook Tabel 5.2)

Technische
haalbaarheid

Maatschappelijke kosten
(contante waarde
100 jaar)

Potentiële
schade aan
objecten

Voor- en
nadelen
uitstel

Milieurendement

Huidige
beheersing
monitoren

Geen beperkingen op
gebiedsfuncties in de
huidige situatie.

Al in werking,
wel beïnvloeding
kwelsloot

2,4 mln. euro

Geen

Huidige
situatie is
beheerst

Neutraal

Isoleren
kwelsloot

Geen.
Wel een extra gemaal
t.b.v. drooglegging
polder maar dit is
geen doelstelling.

Drainage

Verwijderen
TGG

Geen
grondaankoop
benodigd.
13,7 mln. euro

Geen

Vereenvoudigd
de toekomstige
monitoring.

Tegengaan
toekomstige
beïnvloeding van de
kwelsloot

Bewezen
werking, geen
grondaankoop
benodigd

Tijdelijk verminderde
hoogwater-veiligheid

Alleen in
zomerseizoen
met fasering
mogelijk

Als fall-back
inzetbaar.

6,3 mln. euro

Geen

Huidige
situatie is
beheerst
Als fall-back
inzetbaar.

Primaire
waterkering
tijdelijk
aangetast
89,5 mln. euro

Aanzienlijke
bouwoverlast

Huidige
situatie is
beheerst

Afzet materiaal
TGG is lastig en
vraagt
herkeuringen

Tijdelijk
beperkingen
wonen en
jachthaven

Te
combineren
met
verlengen
huidige
levensduur
waterkering.

Neutraal. Maatregel
gaat toekomstige
beïnvloeding van
kwelsloot niet tegen,
alleen mogelijk
negatieve effecten
benedenstrooms.
Beperkt, maar betere
bescherming
waterkwaliteit
kwelsloot.

Beperkt, maar betere
bescherming
waterkwaliteit
kwelsloot.
Het materiaal moet
elders worden gestort
en opgeslagen.

Tabel 5-2 Mate van invloed op aanwezige gebiedsfuncties in relatie tot betrokken partijen (uitgesplitst naar functie)
Maatregel

Intergetijdengebied
Perkpolder

Waterkerende
functie

Bescherming
zoetwatergebied

Waterkwaliteit incl.
functie kwelsloot

Woonfunctie
rondom de
waterkering

Huidige
beheersing
monitoren

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Isoleren
kwelsloot

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Drainage

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Tegengaan toekomstige
beïnvloeding kwelsloot

Geen effect

Verwijderen
TGG

Tijdelijk negatief
effect op gebied,
passende
beoordeling nodig.

Verminderde
hoogwaterveiligheid
tijdens de uitvoering

Geen effect

Tegengaan toekomstige
beïnvloeding kwelsloot

Aanzienlijke
bouwhinder verwacht
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Uit de integrale afweging blijkt dat het verwijderen van de TGG diverse nadelen heeft.
De benodigde uitvoeringsperiode voor het verwijderen van de TGG is langdurig, er is aanzienlijke
bouwoverlast, de hoogwaterveiligheid is tijdelijk lager en de maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk. Het
milieurendement wat daar tegenover staat is daarentegen gering.
De enige locatie waar mogelijk negatieve effecten in de toekomst zijn te verwachten is de kwelsloot direct
achter de dijk. Deze kwelsloot heeft vooral als functie dat de drooglegging van het landbouwgebied op
orde blijft en neerslag wordt afgevoerd. In de huidige situatie is er (circa 6-7 jaar na aanleg) nog geen
verontreiniging aangetoond in deze kwelsloot afkomstig van de TGG.
Vanuit het conceptueel model wordt wel beïnvloeding van de kwelsloot verwacht, maar gelet op de
verdunning is het onzeker of daarmee ook kwaliteit aantoonbaar negatief wordt beïnvloed door de TGG.
De maatregel “drainage” kan een beïnvloeding van de kwelsloot effectief tegengaan zonder dat de TGG
hoeft te worden verwijderd.
De toekomstige onzekerheid neemt af in de tijd, terwijl er in de huidige situatie het oppervlaktewater in de
kwelsloot niet aantoonbaar verontreinigd is. Uitstel van maatregelen is daarmee goed mogelijk. Monitoring
van het grond- en oppervlaktewater moet erop gericht zijn om verontreiniging tijdig te signaleren. Door de
meetgegevens periodiek te evalueren kan tijdig tot maatregelen worden overgaan. De maatregel
“drainage” is daarbij goed mogelijk als fall-back. Deze maatregel kan ook preventief worden aangelegd.
Ook de maatregel “isoleren kwelsloot” is inzetbaar als fall-back voor het doorzetten van de huidige
beheersing. Deze maatregel geeft geen invloed op de waterkwaliteit van de kwelsloot maar gaat alleen
eventuele negatieve effecten op het binnendijks oppervlaktewater benedenstrooms tegen.

5.2

Aanbevelingen

Voor alle maatregelen is het uiterst noodzakelijk om meer informatie te krijgen over de bronsterkte van de
TGG (meten poriënconcentraties). Deze zijn essentieel om meer zekerheid te krijgen bij het modelleren
en voorspellen van de toekomstige situatie. Daarnaast adviseren wij om debietmetingen uit te voeren aan
de kwelvoorziening, zodat deze bij vervolgstappen in ontwerp of toekomstige risicobeoordeling kan
worden betrokken. Overige aanbevelingen zijn per maatregel beschreven in hoofdstuk 3.

25 mei 2022

BH7547-IB-RP-220404-2202

27

Projectgerelateerd

Bronnen
Deltares. (2019). Milieuchemische analyses Perkpolder, Bijlagerapport B bij Eindrapportage TGG
Perkpolder, rapportnummer 11200482-000-GEO-0015.
NEN. (2010). NTA 5755, Nederlandse technische afspraak, Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoeknaar de aard en omvang van bodemverontreiniging.
RHDHV. (11 februari 2022). Milieurendementsonderzoek Perkpolder, Achtergrondrapport Stofgedrag.
RHDHV. (16 februari 2022). Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder, Achtergrondrapport
modelstudie geohydrologie.
RHDHV. (16 februari 2022). Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder, Deelrapport grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit als onderdeel van het conceptueel model.
RHDHV. (21 februari 2022). Milieurendementsonderzoek Perkpolder, Conceptueel model (samenvattend
hoofdrapport).
RHDHV. (3 september 2021). Milieurendementsonderzoek Perkpolder, beoordeling mogelijke
alternatieven.
RHDHV. (3 september 2021). Milieurendementsonderzoek Perkpolder, Rapportage schetsontwerpbeoordeling mogelijke alternatieven.
Rijksoverheid. (sd). Handreiking ‘redelijkwerwijs’en ‘het natuurlijk moment’ bij de zorgplicht bodem, d.d. 12
juni 2020.
Van Oord Nederland b.v. (18 juni 2013). Ontwerpbasis waterkeringen, documentnummer 154425-TN01DO-00064.

25 mei 2022

BH7547-IB-RP-220404-2202

28

Bijlage 1
Bijlage 1 Variantenstudie Isoleren
kwelsloot
Vergelijking berekeningen met programma Sobek

HaskoningDHV Nederland B.V.
Water & Maritime

Notitie / Memo
Aan:
Van:
Datum:
Kopie:
Ons kenmerk:
Classificatie:
Goedgekeurd door:

Diverse
Jeroen Daniels, Bram Evers
28 februari 2022

Onderwerp:

Variantenstudie Perkpolder “maatregel isoleren kwelsloot Perkpolder”

1

BH7547-WM-NT-220228-1523
Projectgerelateerd
Jan Valk

Inleiding

Bij de aanleg van de dijken om het getijdengebied nabij Perkpolder is thermisch gereinigde grond (TGG)
in de dijk gebruikt. RHDHV doet onderzoek naar de effecten en werkt kansrijke maatregelen uit om de
negatieve effecten van eventuele uitloging uit de TGG naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Eén hiervan is de maatregel “isoleren kwelsloot” waarbij aanpassingen in het watersysteem zijn
voorzien.
De maatregelen bestaan uit het plaatsen van een nieuw gemaal, eventueel in combinatie met andere
aanpassingen in het watersysteem. Doel hiervan is verspreiding naar de rest van de polder tegen te
gaan en oppervlaktewater eerder uit te malen op de Westerschelde. In deze memo wordt de
haalbaarheid van de ingrepen in het watersysteem beschreven. Benadrukt wordt dat onderstaande
impressie dus nog geen eindontwerp of voorgenomen ingreep is. Het gaat om een onderzoek naar
haalbaarheid en effecten. De bevindingen worden afgewogen tegen andere mogelijke maatregelen.
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2

Huidige situatie

Het plangebied is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen en maakt onderdeel uit van Planvorming Wateropgave
(PWO) gebied Campen. Het oppervlaktewatersysteem in dit gebied beslaat meerdere peilgebieden
(Figuur 2-1) en bestaat uit een stelsel van primaire en secundaire watergangen en bijbehorende
kunstwerken (Figuur 2-2). Het water wordt door gemaal Campen en gemaal Kruispolder in de
Westerschelde gepompt.

GPG1380

GPG780

VP: 0.55 m NAP

GPG1379

ZP: -1.05 m NAP
WP: -1.3 m NAP

GPG813
ZP: -0.8 m NAP
WP: -1.1 m NAP
ZP: -1.2 m NAP
WP: -1.4 m NAP

VP: -1.7 m NAP

GPG1205
ZP: -0.4 m NAP
WP: -0.6 m NAP
ZP: -0.5 m NAP
WP: -0.65 m NAP

GPG1377

ZP: 0.0 m NAP
WP: -0.2 m NAP

GPG1378

ZP: -0.8 m NAP
WP: -1.1 m NAP
ZP: -0.8 m NAP
WP: -1.1 m NAP

ZP: -2.2 m NAP
WP: -2.3 m NAP

ZP: -2.2 m NAP
WP: -2.3 m NAP

Figuur 2-1. Peilgebieden Perkpolder.

In Figuur 2-3 is het watersysteem rondom de ingreep weergegeven. Het water uit peilgebieden
GPG1379, GPG 813 en GPG1205 komt hier samen en stroomt door peilgebied GPG1377 naar het
zuiden richting gemaal Kruispolder.
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Gemaal
Kruispolder

Gemaal Campen

Figuur 2-2. Oppervlaktewatersysteem Perkpolder.

Figuur 2-3. Detailtekening Perkpolder met daarin de stroomrichting weergegeven.
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Varianten voor aanpassingen in het watersysteem

In dit hoofdstuk worden de kansrijke varianten voor de mogelijke aanpassingen van het watersysteem
verder toegelicht. Daarnaast worden de te verwachten hydraulische effecten voor een T25 situatie
gepresenteerd. Een T25 situatie is een situatie die leidt tot een waterstand die statistisch gezien ééns
per 25 jaar voorkomt. Hiervoor is gebruik gemaakt van het scenario dat volgens waterschap
Scheldestromen deze situatie het beste representeert. Dit scenario bestaat uit een combinatie van de
randvoorwaarden; neerslag, getijde en geohydrologische situatie. Om de effecten van de maatregelen
inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van het bestaande SOBEK-model van waterschap
Scheldestromen. Allereerst is de bestaande situatie doorgerekend. Vervolgens zijn verschillende
oplossingsvarianten doorgerekend. De resultaten van de oplossingsvarianten zijn vergeleken met de
huidige situatie, de ingreep mag geen negatieve effecten hebben op een T25 waterstand. In bijlage A
zijn uitgebreidere figuren van de verschillen opgenomen.
De gebruikte T25 situatie bestaat uit de volgende randvoorwaarden:
• Neerslag:
o Totaal volume:
100mm
o Duur event:
96 uur
o Patroon bui:
MIDDELHOOG
• Getijde randvoorwaarden:
0xHHW_0.425_Groot
o Maximale waterstand: 3.17 m NAP
o Minimale waterstand: -2.09 m NAP
o Amplitude:
2.58 m
o Periode:
12 uur en 30 minuten
• Geohydrologie:
o Seizoen:
Zomer
o Situatie:
Nat
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3.1

Parallelsloot

Beschrijving
Een voor de hand liggende oplossing is het graven van een parallelsloot langs de bestaande sloot
(Figuur 3-1). De bestaande sloot wordt daardoor geïsoleerd en vangt het eventueel met TGG vervuilde
kwelwater op. Dit wordt vervolgens met een nieuw gemaal naar de Westerschelde verpompt. De werking
van het regionale watersysteem verandert door deze ingreep niet. De parallelsloot vervult de functie van
de sloot die door deze maatregel wordt geïsoleerd.
Technische ingrepen
• Er moet grond worden aangekocht over ongeveer 12.000m 2 (600 m lengte en 20 m breed);
• Er moet een gemaal worden gerealiseerd met een capaciteit van ongeveer 0.2 m3/s;
• Er moeten extra duikers worden gerealiseerd.
Hydraulische consequenties
Doordat het functioneren van het watersysteem niet verandert én dat een deel van het water via een
geïsoleerd systeem wordt afgevoerd neemt de belasting op het regionale watersysteem af. Daardoor
daalt de waterstand plaatselijk in een T25 situatie met maximaal 1 cm.

Figuur 3-1. Oplossingsvariant: parallelsloot
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3.2

Omleiding door bestaande sloten

Beschrijving
In deze variant wordt de bestaande sloot langs de dijk geïsoleerd. In de geïsoleerde sloot wordt het
kwelwater opgevangen en via een nieuw gemaal naar de Westerschelde gepompt. De regionale afvoer
wordt afgevoerd door bestaande sloten (Figuur 3-2). Het afvoerende water moet door deze ingreep een
omweg afleggen om naar het zuiden te kunnen stromen.
Technische ingrepen
• De sloot parallel aan de dijk moet worden afgekoppeld;
• Er moet een gemaal worden gerealiseerd met een capaciteit van ongeveer 0.2 m 3/s.
Hydraulische consequenties
Doordat het water een omweg moet afleggen én doordat deze omweg niet gedimensioneerd is op het
extra af te voeren debiet wordt de afvoer geknepen. Bovenstrooms van de ingreep stijgt de maximale
waterstand tot 34 centimeter. Doordat het water langzamer tot afstroom komt daalt de maximale
waterstand benedenstrooms van de ingreep met maximaal 11 centimeter.

Figuur 3-2. Oplossingsvariant: omleiding door bestaande
sloten
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3.3

Omleiding door bestaande sloten te vergroten

Beschrijving
In deze variant wordt de bestaande sloot langs de dijk geïsoleerd. In de geïsoleerde sloot wordt het
kwelwater opgevangen en via een nieuw gemaal naar de Westerschelde gepompt. De regionale afvoer
wordt afgevoerd door bestaande sloten die vergroot worden voor de extra afvoer (Figuur 3-3). Het
afvoerende water moet door deze ingreep een omweg afleggen om naar het zuiden te kunnen stromen.
Technische ingrepen
• De sloot parallel aan de dijk moet worden afgekoppeld;
• De omleidingsroute moet worden opgewaardeerd, daarvoor moet ongeveer 12.000 m2 grond
worden aangekocht (1200 meter lengte en 10 meter breed);
• Een aantal duikers moet worden opgewaardeerd naar rond 1250 mm;
• Er moet een gemaal worden gerealiseerd met een capaciteit van ongeveer 0.2 m3/s.
Hydraulische consequenties
Doordat het water een omweg moet afleggen neemt bovenstrooms van de ingreep de maximale
waterstand toe met maximaal 2 centimeter. Doordat het water langzamer tot afstroom komt daalt de
maximale waterstand benedenstrooms van de ingreep met maximaal 2 centimeter.

Figuur 3-3. Oplossingsvariant: omleiding door bestaande
sloten te vergroten
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3.4

Opknippen

Beschrijving
In deze variant wordt het watersysteem opgeknipt in een noordelijk en een zuidelijk deel. Voor het
noordelijke deel wordt een nieuw gemaal gerealiseerd. Het zuidelijke deel wordt minder belast en blijft
afvoeren richting gemaal Kruispolder (Figuur 3-4). De afsluiting tussen het noordelijke en zuidelijke
systeem kan op verschillende manieren ingericht worden afhankelijk van de wensen van het waterschap.
Een automatische afsluiter wordt gezien als de meest robuuste oplossing, bovendien zorgt dit voor een
waterstandsverlaging van het zuidelijk deel. De afsluiter kan onder droog weer omstandigheden dicht
staan en bij veel neerslag geopend worden om water te kunnen afvoeren naar het nieuwe gemaal.
Technische ingrepen
• Watergang dempen of kunstwerk realiseren;
• Er moet een gemaal worden gerealiseerd, de gemaalcapaciteit om bovenstroomse effecten te
mitigeren wordt geschat op 0,65 m3/s (Figuur 3-5).
Hydraulische consequenties
Doordat het systeem wordt opgeknipt wordt het zuidelijke regionale watersysteem minder belast. De
maximale waterstand daalt daardoor met maximaal 14 centimeter. De waterstanden ten noorden en
westen van de ingreep zijn afhankelijk van de pompcapaciteit. De pompcapaciteit waarbij de effecten
verwaarloosbaar zijn wordt geschat op 0.65 m3/s. Een grotere pompcapaciteit zorgt ervoor dat de
waterstanden dalen, een kleinere pompcapaciteit leidt juist tot een verhoging van de waterstanden
(Figuur 3-5).
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Figuur 3-4. Oplossingsvariant: opknippen

Figuur 3-5. Analyse gemaalcapaciteit
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Conclusies

De oplossingsvarianten van hoofdstuk 3 zijn samengevat in Tabel 4-1. Op basis van de effecten op de
waterstanden, grondbehoefte en halbaarheid/uitvoerbaaheid is de oplossingsvariant “opknippen”
geselecteerd als het meest kansrijk. De overige varianten zijn complexer en/of minder effectief en zijn
daardoor minder kansrijk.
Er wordt uitgegaan van een nieuw oppervlaktewatergemaal van 0,65 m3/s, zodat er een neutraal effect
is op de waterstanden in het bovenstroomse gebied onder de maatgevende omstandigheden. Dit in
combinatie met een automatische afsluiter. Dit om bij veel neerslag het nieuwe gemaal ook inzetbaar te
kunnen maken voor het watersysteem ten zuiden van de dijken.
Voordelen maatregel “opknippen”
Voor maatregel “opknippen” is een relatief grote pomp nodig in vergelijking met de andere varianten. Het
voordeel is echter dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om het watersysteem aan te passen
die gepaard gaan met grondverwerving. Dit maakt de realiseerbaarheid eenvoudiger. Bijkomend
voordeel is dat de pompcapaciteit ook een positief effect kan hebben op de optredende waterstanden in
het benedenstroomse gebied bij veel neerslag. Daarnaast is er geen nadelig effect voor de drooglegging
van het bovenstroomse gebied.
Voor de variant “opknippen”, waarbij er geen parallelsloot of omleiding hoeft te worden aangelegd, blijft
de huidige verdunning van het oppervlaktewater in stand, wat ervoor zorgt dat de verwachte
concentraties in het oppervlaktewater van de kwelsloot laag blijven. Dit in tegenstelling tot de
onderzochte andere varianten.
Tabel 4-1. Samenvatting oplossingsvarianten
Scenario

Parallelsloot

Omleiding
min

Omleiding
max

Opknippen

Waterstand
noord*

- 1 cm

+ 34 cm

+ 2 cm

+/- 1 cm

Waterstand
west*

-

+ 8 cm

+ 1 cm

-

Waterstand
zuid*

- 1 cm

- 11 cm

- 2 cm

- 14 cm

Grondbehoefte**

12000 m2

0

12000 m2

0

Pompcapaciteit

0.2 m3/s

0.2 m3/s

0.2 m3/s

0.65 m3/s

Functioneren watersysteem

Niet
veranderd

Geknepen
afvoer door
omleiding

Afvoer door
omleiding

Watersysteem in
2 geknipt

Conclusie

Optie
afschrijven

Optie
afschrijven

Optie
afschrijven

Optie
verkennen

* dit zijn maximale veranderingen en gelden niet voor het hele peilvak
De uiteindelijke keuze voor de aanpassingen aan het watersysteem hangt samen de mate waarin de
uitgewerkte maatregelen effectief bijdragen aan het verminderen van effecten en risico’s. De beoordeling
hiervan is uitgewerkt in het hoofdrapport.
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Bijlage A – Effect varianten op waterstanden

Figuur 5-1. Oplossingsvariant Parallelsloot
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Figuur 5-2. Oplossingsvariant: omleiding door bestaande
sloten
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Figuur 5-3. Oplossingsvariant: Omleiding door bestaande
sloten te vergroten
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Figuur 5-4. Oplossingsvariant: opknippen,
pompcapaciteit: 0.25 m3/s
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Figuur 5-5. Oplossingsvariant: opknippen,
pompcapaciteit: 0.5 m3/s
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Figuur 5-6. Oplossingsvariant: opknippen,
pompcapaciteit: 0.75 m3/s
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Figuur 5-7. Oplossingsvariant: opknippen,
pompcapaciteit: 1 m3/s
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Bijlage 2 Berekeningen drainage
Onderzoek mogelijkheden drainage in de dijk door
middel van geohydrologische modellering
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Onderwerp:

Uitwerking variant drainage in waterkering

1

Inleiding

In voorliggende memo wordt de haalbaarheid van de oplossingsvariant ‘drainage’ onderzocht. Hierbij
wordt een drainagebuis in de waterkering toegepast met als doel om het grondwater in de TGG versneld
af te voeren. Het grondwater dat wordt afgevangen met de drainageleiding kan separaat worden
afgevoerd waardoor het oppervlaktewater niet wordt belast met dit grondwater.

2

Drainage ontwerp

Ideaal gezien wordt de drainage leiding parallel aan de waterkering op circa 5-10 meter van de kwelsloot
geplaatst, zo is er genoeg weerstand tussen de sloot en de drainageleiding en is de plaatsingsdiepte van
de drainageleiding beperkt. Voor de ontwateringsdiepte van de drainageleiding is een vergelijkbaar
niveau als het oppervlaktewaterpeil gekozen.
Vanwege de lage doorlatendheid van de bodem rond en boven de drainageleiding kunnen niet alle
stroombanen de drainageleiding bereiken. De stroombanen die starten onder de kruin van de
waterkering en aan de buitenzijde van de waterkering kunnen door de lage horizontale doorlatendheid
de drain niet bereiken en stromen af via de diepere zandlaag.
Om alle stroombanen af te kunnen vangen met drainagebuizen dienen er twee drainagestrengen in de
waterkering te worden toegepast. Figuur 2-1 laat de hoogtekaart zien met de locatie van de
drainagebuizen, deze drains liggen tegen of onder de TGG. Aan de buitenzijde van de waterkering wordt
de drain toegepast aan de bovenzijde van de steenbestorting op ca NAP +6,8m (Figuur 2-2).
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Figuur 2-1 Hoogtekaart waterkering met locatie drainagebuizen en contour TGG toepassing

Figuur 2-2 Foto buitenzijde waterkering (bron: cyclomedia)
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Aan de binnenzijde van de westelijke waterkering zijn de drains toegepast in de berm tussen het
fietsenpad en het dijktalud (Figuur 2-3 en Figuur 2-4). Richting het noorden loopt de hoogte van het
fietspad toe, hier dient de drain te worden toegepast in de binnenberm (Figuur 2-5).

Figuur 2-3 Foto binnenzijde westelijke waterkering – zuid (bron: cyclomedia)

Figuur 2-4 Foto binnenzijde westelijke waterkering – midden (bron: cyclomedia)

Figuur 2-5 Foto binnenzijde westelijke waterkering – noord (bron: cyclomedia)

Aan de binnenzijde van de zuidelijke waterkering wordt de drain toegepast in de middenberm bij een
hoogte van circa NAP +4,0m (Figuur 2-6).
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NAP +4,0m

Figuur 2-6 Foto binnenzijde zuidelijke waterkering (bron: cyclomedia)

Om de drains alle stroombanen naar zich toe te laten trekken is een drainageniveau van NAP -1,3m
toegepast.

3

Resultaten

De debieten die worden onttrokken door de drains in de waterkering zijn weergegeven in Tabel 3-1. In
totaal wordt er door de drains in het grondwatermodel 130 m3/dag onttrokken. Het volume
grondwateraanvulling in de waterkering bedraagt in het grondwatermodel ca 82 m 3/dag bij een
aanvulling van 250 mm/jaar. De verdunningfactor bij het toepassen van drainageleidingen bedraagt dan
1,6.
Tabel 3-1 Onttrekkingsdebiet drains in m3/d

Onttrekking (m3/d)
Westelijke dijk

75

Zuidelijke dijk

55

Totaal

130

Figuur 3-1 geeft de stroombanen en reistijd weer voor een doorsnede in de westelijke waterkering. Het
grootste deel van het grondwater wordt binnen vier jaar afgevangen. De stroombanen die via de
slechtdoorlatende laag gaan zijn langer onderweg (tot 10 jaar). Figuur 3-2 geeft een bovenaanzicht weer
van de stroombanen, hier is te zien dat de alle stroombanen worden afgevangen door de drains.
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Figuur 3-1 Doorsnede westelijke waterkering met stroombanen en bijbehorende reistijd

Figuur 3-2 Overzichtskaart TGG toepassing, locatie drains en stroombanen
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4

Conclusie en aanbeveling

Het blijkt niet mogelijk om alle stroombanen af te vangen met een enkele drainagebuis tussen de
kwelsloot en de waterkering. De stroombanen kunnen worden afgevangen met horizontale
drainagebuizen als er een twee leidingen worden aangebracht dichter bij de kruin van de waterkering.
De leidingen dienen dan ca. 3 tot 6,5m diep te worden ingegraven. De uitvoering hiervan is niet
eenvoudig vanwege de waterkerende functie, inclusief de dijkbekleding aan de buitenzijde.
Het alternatief is een verticale drainage tot in de watervoerende laag onder het klei- en veenpakket.
Echter is een dergelijke oplossing al aanwezig in de vorm van het huidige kwelscherm. Om het
grondwater afkomstig uit de TGG gescheiden van het oppervlaktewater af te voeren kunnen alle
kwelputten van het bestaande kwelscherm op een verzamelleiding worden aangesloten en kan het
kwelwater apart worden afgevoerd. Deze uitvoering is eenvoudiger en heeft daarom de uiteindelijke
voorkeur.
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Bijlage 3
Bijlage 3 Uitwerking mogelijke
werkfasering verwijderen TGG
Schematisatie mogelijke fasering aan de hand van asbuilt dwarsprofiel

