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Vecht voor de toekomst 

Inhoud Presentatie 

• Inleiding project saneren Vecht 

• Innovaties 

– Zichtbaar maken van objecten 

– Toepassing XRF-meter 

– Slim ontgravingsmodel 

 

 



Vecht voor de toekomst 

Inleiding 

• Waterbodem sterk verontreinigd en belemmert 
ontwikkelingen 

• Saneren/baggeren Vecht en zijwateren 

• Ca. 50 km lengte 

• Sliblaag varieert in dikte en hoogte 

• Doel: verontreiniging verwijderen 

• Nauwkeurig bepalen laagscheiding 

• Veel objecten, mogelijk van waarde 

  



Onderzoeksvragen 

Doel: alleen verontreinigd slib weghalen: 

• Bepalen onderkant laag verontreinigde waterbodem. 

• Nauwkeurig baggeren. 

 

• Controle schone bodem na baggeren. 

 

 

 

 

  



Innovaties  
 
1. Zichtbaar maken van objecten   
 

  
 

     
 

 



Zichtbaar maken van objecten 

Side scan + multibeam + subbottom profilingat 

• Aanvullend onderzoek naar objecten en puin 

• Bepalen meest aannemelijke saneringsvariant 

• Nes is heel diep 

 
Nes 



Ballastgat 



Ballastgat 
 

 



 



 



Innovaties  
 
2. Toepassing XRF-meter   
 

  
 

     
 

 



Sturing baggerproces 
door XRF-meter 

XRF-meter 

• Gebaseerd op 
röntgenfluorescentie 

• Bepaling van zware metalen in 
slibmonster 

 

 

 



Sturing baggerproces door XRF-meter 

Genomineerd voor innovatieprijs 

• Bestaande techniek toegepast voor nieuwe toepassing 

• Meting in het veld van verontreiniging zware metalen 

• Snel sturen van de aannemer bij uitkeuren 

• Optimaliseren van ontgravingsmodel 

• Lagere kosten 

 



Innovaties  
 
3. Slim ontgravingsmodel 

  
 

     
 

 



Slim ontgravingsmodel 

 

 Aanpak Vecht  
•  Oude rivier met (erg) veel laterale variatie.  
•  Ervaringen met eerdere saneringen:  

1.  Onduidelijkheden betreffende m³. 
2.  Na sanering bodem nog deels verontreinigd. 
3.  Deels is schone bodem verwijderd. 

 
• Nodig ontgravingsmodel: 

1. Betrouwbaar. 
2. Aanpak 3 bovenstaande punten   

 
 

 
 



 referentieboring 



Slim ontgravingsmodel 

Wat is innovatief ?  
 
• 1e grootschalige toepassing bij sanering 

• Betrouwbaar model tegen lagere kosten 

• Beperkt onjuist ontgraven en afvoeren 

• Kostenbesparend bij uitvoering 

• Snellere voortgang 

• Controle op fouten mogelijk 

 
 



Slim ontgravingsmodel  

Voordelen  
• Duurzaam 

• Minder CO2 (minder transport) 

• Minder belasting depots 

• Minder of geen nazorg 

• Kostenbesparend 

 
 

 



 



Juryoordeel: 

 De jury vindt dit model een innovatief uitvoeringsproject. 
Het is een slimme combinatie van bestaande- en nieuwe 
technieken en het levert grote praktische voordelen op. 
Door de nauwkeurige bepaling van het scheidingsvlak is 
het mogelijk om selectiever te ontgraven. Dit levert 
vooral bij een onregelmatige bodem (zoals bij 
rivierafzettingen) een reductie op van de hoeveelheid 
verontreinigde baggerspecie om een schone bodem te 
verkrijgen. Ook wordt voorkomen dat schoon materiaal 
onterecht wordt gebaggerd en verwijderd. Het model is 
toepassingsgericht, bespaart energiekosten en heeft een 
economisch effect. Dit is een project dat zijn waarde  

reeds in de praktijk heeft bewezen.  
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