
Slib en bagger naar een 
hogere trede in onze 
circulaire economie 



Slib en bagger naar een hogere trede in 
onze circulaire economie 
Sessie 7.3 Ruud van Uffelen (Royal HaskoningDHV) 

 

3 maal 15 minuten 

•  Thomas Nusselein (K3Delta) 

•  Wim Sterk (RWS Bodem+) 

•  Rob Dijcker (Witteveen+Bos), Laura Schöll (NMI) 

 

30 minuten 

•   Discussie: toepassen van slib op een hoger plan. 





Help mij; 100.000 m3, teelaarde blijft teelaarde. 
 
Blijft in de “circulaire” economie (i.p.v. vernietiging). 











3 maal 15 minuten 

Duurzame ophoging van het landelijk gebied door het 
aanleggen van weilanddepots 

Thomas Nusselein (K3Delta) 

 

Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib (NTS) 

Wim Sterk (RWS Bodem+) 

 

Menukaart voor landbouwkundig toepassen van slib 
en/baggerstromen 

Rob Dijcker (Witteveen+Bos) 

Laura van Schöll (NMI) 



Thomas Nusselein  
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Duurzame Ophoging 

Thomas Nusselein 
Projectleider Gebiedsontwikkeling 
 

Slib als middel tegen bodemdaling 



Inhoud 

•  Problematiek 

•  Oplossing 

•  Praktijkervaring 

•  Hoogwaardigheid 



Problematiek 

Bodemdaling 

Verslechtering Agrarisch gebruik 



Problematiek 

Vrijkomende Bagger 

Duurzame Circulaire Toepassing 



Oplossing 

• Aanleg weilanddepots 
• Duurzame ophoging  
• Teelaarde terug bovenop 
• Eventueel in combi met aanvoer 

schone grond  
• Ook voor grote baggerprojecten 

een oplossing 



Oplossing 

• Win-Win situatie 
• Bereidwiligheid landeigenaar 
• K3Delta verbindende factor 



Praktijk (voorbereiding) 

• Regelgeving (Bbk, Wabo, Natuur) 
niet alleen een melding 

• Cultuurhistorie, landschappelijk, 
weidevogels, archeologie 

• Omgeving (hinderaspecten; negatief 
imago bagger) communicatie 

• Potentiele afbreukrisico’s (geen 
vergunning, slechte uitvoering, slechte 
communicatie etc. 

• Ketenverantwoordelijkheid 



Praktijk (voorbereiding) 



Praktijk (uitvoering) 

 
• Bodemvreemd materiaal 
• Asbest 
• Nieuwe stoffen (PFOS, medicijnen etc.) 
• Lozingswater (zwevend stof, diverse 

analysemethodes, etc.) 
• Invasieve exoten (F&F) 

 



Leiden Oostvlietpolder - Lammermarkt 

Praktijk (uitvoering) 

60.000m3 verpompt 



Hoogwaardigheid 

 Voors: 
• Dicht bij de bron (weinig transport; overlast; CO2, kosten etc.) 

• Transport via persleiding 

• Blije agrariërs (ophoging zoals gewenst) 

• In toekomst bredere toepassingsmogelijkheden voor 
verspreidbare bagger 

• Positief uithangbord voor waterschappen 

 
Tegens: 
• Er wordt alleen naar milieuhygiënische kwaliteit gekeken (niet 

naar bijv. voedingsstoffen) 

• Negatieve klank, negatieve voorbeelden 

• Hoogwaardig genoeg? 

 



Stellingen Vragen 
 

• Gebruik van slib zo dicht mogelijk bij de bron is de 
meest duurzame en circulaire toepassing 

 

• Gebruik van slib is een uitstekend middel tegen de 
bodemdalingsproblematiek (in agrarisch gebied) 

 

• Het verruimen van de verspreidingsmogelijkheden 
van bagger is een goede beleidsverandering 



Wim Sterk 
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Slibmanagement Eems-Dollard: 
natuurlijk circulair! 
 
Wim Sterk, RWS-WVL 



Eems-Dollard 2050 

• Eems-Dollard: een uniek gebied ... 

Enig resterend estuarium in de Waddenzee, zeldzame natuur, 
onderdeel van de Werelderfgoed Waddenzee  

• Met ecologische knelpunten 

Overgangszones land-water (en zoet-zout) verloren gegaan, 
troebelheid water toegenomen, voedselproductie afgenomen  

• En grote opgaven en kansen in de omgeving 

Energietransitie, vergroening chemie en havenontwikkeling, 
leefbaarheid onder druk, waterveiligheid 

 



Doelstelling programma 

 Uitgangspunt is MIRT-onderzoek 

•  Aanzet oplossingsrichtingen 

•  Besluit uitvoering meerjarig adaptief programma 

 Programma Eems-Dollard 2050 

•  Rijk en regio werken samen aan structurele verbetering 

•  Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten 

•  Programmeren benodigde verbetermaatregelen 

•  Realisatie ecologisch streefbeeld in 2050 

•  Samenwerking Nederland - Duitsland 



Uitvoering Eems-Dollard 2050 

Nuttig Toepassen  Slib (NTS) 
• Onttrekken (winning  tot aan wal brengen) 
• Bewerken  
• Transporteren 
• Toepassen 

Hydromofologische  Verbetering 
• Passende dimensionering met bijbehorende 

morfologische dynamiek 
• Nutriënten 
• Estuariëne habitats 
• Slib (voorkomen i.p.v. genezen) 

Vitale Kust 
• Overgangen zoet-zout: vismigratie 
• Hoogwatervluchtplaatsen en broedplaatsen 
• Overgangen land-water binnendijks 
• Overgangen land-water buitendijks 
• Slibinvang 

Samenwerking met Duitsland 
• Formele samenwerkingsvorm 
• Gezamenlijk kennisnetwerk 



Deelprogramma NTS 

Doelen / strategie 

• Verkenning rendabele ketens: van onttrekking naar de     
toepassing van slib 

• Faciliteren opschaling kansrijke toepassingen met als 
ambitie:  

• minimaal 1 miljoen ton slib (d.s.) in 2022 en daarna 
indien mogelijk meer 

• Onderzoek haalbaarheid op kosten + bredere afweging 
o.b.v. multicriteria kosten-batenanalyse (RUG) 

• Adaptieve werkwijze: haalbaarheid verwerkingssporen 
is pas tijdens uitvoering goed te bepalen 

Pilots eerste tranche 

1. Kleirijperij 

2. Persen van bouwelementen 

3. Slib voor zandgrondverbetering 

4. Ophogen landbouwgrond 

 



Kleirijperij 

Opgave   

•  Kennisontwikkeling rijpingstechnieken 

•  Productie van > 70.000 m3 dijkenklei uit 310.000 m3 slib 

•  Klei in 2021 toepassen in 1 km Brede Groene Dijk 

•  Heldere business-case aan einde kleirijperij 

Kleirijping op 2 locaties: Delfzijl en Breebaart 

•  Totaal 24 rijpingscompartimenten 

Herkomst slib 

•  Sliblevering Delfzijl (210.000 m3) door Groningen Seaports 

•  Sliblevering Breebaart (100.000 m3) door Groninger Landschap 

•  Uitvoering kleirijperij door de Stichting EcoShape 

Financiering 

•  Stichting Waddenfonds financieert 55%, overige 45% verdeeld over 
bestuurlijke partners; afspraken vastgelegd in een SOK 



Locaties kleirijperij 

D1 
D3 D2 

D4 D5 D6 
D8 

D7 

D9 
D10 

D13 
D12 

D11 

D14 

Kleirijperij Delfzijl 

Kleirijperij Breebaart 



Persen van bouwelementen 

•  Slib + binder  persen bouwelement (GEOWALL®) 

•  Oktober 2016 eerste experiment succesvol doorlopen 

•  Verschillende toepassingen mogelijk: 

• Alternatieve breuksteen, kademuren, tijdelijke waterkeringen, 
gebouwen, etc;  

• Receptuur binder afstemmen op gebruikseisen 

•  Voordelen GEOWALL®: 

• Reductie CO2 footprint: besparing op bouwstoffen (o.a. beton)   

• Levensduur naar verwachting > 50 jaar 

• 25-50% goedkoper dan houten beschoeiing 

•  Pilot: levering 130 blokken (ca. 100 m³) 

•  Financiering: 70% subsidie, 30% door Netics 

•  Opschaling pilot via Baggerfabriek® Groningen 



Zandgrondverbetering met slib 

Pilot is sinds 2015 in uitvoering 

• Afnemers: 5 akkerbouwers en 6 veehouders 

• Transport met vloeistofdichte vrachtauto’s  

• Verspreiding met mestverspreider 

• Tot nu toe 2.130 ton slib geleverd en verwerkt  

• Valt onder de werking van Besluit Bodemkwaliteit 

Voorlopige effecten op gewassen 

•  Hogere opbrengst grasland (nutriënten en sporen) 

•  Effecten op aardappelen (zetmeel), bieten en maïs (eiwit) 
wel gemonitord maar nog lastig te vertalen in een trend 

•  Pilot wordt ook in 2018 voortgezet: aandacht voor 
zoutverwijdering slib voor verwerking 

Financiering 

•  Deelnemende partijen –waaronder agrariërs- ca. 40%, 
resterende 60% provincie Groningen m.i.v. subsidie (POP3) 



Ophoging landbouwgrond 

Aanleiding 

• Ongelijke maaivelddaling in veenoxidatiegebieden 

• Geen optimaal peilbeheer in 5% van de gronden 

• Vermindering drooglegging: effecten landbouw 

• Uitspoeling nutriënten naar oppervlaktewater 

Pilot 

• In 2018 starten met pilot van min. 5 ha (ca. 50.000 m3) 

• Plan van aanpak in voorbereiding (2017) 

• Onderzoek gedrag ontwatering, verzoeting en 
consolidatie opgebracht slib, verdienmodel 

Financiering 

• Subsidiemogelijkheden (INTERREG, POP3, Waddenfonds) 
in combinatie met financiering door landbouwsector 



Opschaling toepassingen 

Toepassing Pilot 
 

Eerste indicatie 
haalbaarheid 

Voorbereiding opschaling Opschaling 
Tweede tranche 

Opschaling  
Derde tranche 

Kleirijpen voor 
dijkversterking 

Uitvoering: 2017 - 2021 
330.000 m3 in 2018 
Uitvoering Brede Groene Dijk: 
2021 - 2024 

Kleirijperij: 2020 
 
BGD: 2023 

75 ha werklocatie(s): 2022 
- 2023 
VKA Kerkhovenpolder -
Duitsland: 2024 

Kleirijping voor 
dijkversterking JKH-polder- 
Duitsland 
Totaal 3.500.000 m3  

 

Persen 
bouwelementen 

Uitvoering fase 2: 2017 - 2018 
100 m3 in 2017 

2018 Proeffabriek met 1 pers Proeffabriek operationeel 
in 2019 
Bij start 40.000 m3 

 

Ophogen 
landbouwgronden 

Uitvoering: 2017 – 2021 
50.000 m3 in 2018 

2019 Overeenkomsten met 10 
agrariërs (20 - 50 ha) 

 Overeenkomsten voor 
jaarlijkse afzet van 
1.000.000 m3 

Verbetering arme 
zandgronden 

Uitvoering: 2015 – 2019 
2.000 m3 per jaar op ## ha 

2019 Overeenkomsten met 30 
agrariërs in 2019 

 Overeenkomsten voor 
jaarlijkse afzet van 
250.000 m3 

 

Onttrekking slib aan Eems-Dollard per jaar (m3) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kleirijpen voor 
dijkversterking 1 

0 330.000 0 0 0 0 0 500.000 1.000.000 

Persen 
bouwelementen2 

100 0 35.000 35.000 100.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Ophogen 
landbouwgronden3 

0 50.000 0 0 0 200.000 500.000 1.000.000 1.000.000 

Verbetering arme 
zandgronden4 

2.000 2.000 0 50.000 100.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Totaal m3 2.100 382.000 35.000 85.000 200.000 700.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 

Totaal M ton ds 0,00 0,19 0,02 0,04 0,10 0,35 0,50 1,00 1,25 

 



Dank voor uw aandacht 



Rob Dijcker  
Laura van Schöll 
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Menukaart voor de bepaling  
van de potentie van slib en 

grond voor bodemverbetering  
Rob Dijcker, Witteveen+Bos 

Laura van Schöll, NMI 

Bodembreed, 8 november 2017 



Marktverkenning:  
Slib als grondstof voor 

bodemverbetering 



Doel marktverkenning 

39 

˗ Ontwikkelen van een productketen waarin slib wordt gebruikt als 

bodemverbeteraar in de landbouw 

 

Bouwstenen: 

˗ Verdienmodel(len) 

˗ Kansen en belemmeringen 

˗ Rol ketenspelers en (keten)verantwoordelijkheden 

˗ Ontwikkelpad(en) 

 

 

 

 

 

 



1. Nieuwe keten bouwen 

40 

Bestaande keten slib als 

afval 

 
Baggeren 

Slib verplaatsen 

 Toekomstige keten slib als 

bodemverbeteraar 
  

 

Slib storten 

Winning slib 

Rijpen slib 

Aanbod slib 

Aanbod ‘ruw’ slib 

Slib bewerken tot 
specifieke 

bodemverbeteraar 

Distributie en 
verkoop 

bodemverbeteraar 

Gebruiker (agrariër)  



2+3. Keten en geïnterviewde partijen 

41 

 

Winning slib (aanbod)  

 

• Rijkswaterstaat 
(Oost, Zee & Delta) 

• WS Schieland en 
Krimpenerwaard 

• Groningen 
Seaports 

Productontwikkeling 
en afzet 
(intermediairs) 

• Royal Smals 
Dredging  

• TopSurf Nederland 

• Agrifirm 

• Natural Soil 
Improvement  

• Van der Stelt 

• CZAV 

Toepassing 

Bodemverbeteraar (vraag) 

• Agrariërs* 

• Loonwerkers* 

* Niet 
geïnterviewd 



Veel kansen en mogelijkheden, maar de waarde van 
slib- en grond is onvoldoende bekend 

42 

- Wat op dit moment ontbreekt is inzicht in de waarde van slib- en 

grondstromen voor bodemverbetering 

- Vraag en aanbod vinden elkaar niet 

- Ontwikkeling nieuwe product-markt-combinatie stagneert 

 

 



Slib blijft een ‘afvalstof’, omdat de juiste informatie 
ontbreekt 

43 

˗ Afval is een grondstof, zonder (de juiste) identiteit (Thomas Rau, Material 

Matters) 

 

˗ We analyseren alleen de milieuhygiënische en civiele parameters 

˗ Door informatie over de fysische, chemische en biologische kwaliteit toe  

    te voegen wordt de (potentiële) waarde van slib- en grondstromen als  

    grondstof inzichtelijk gemaakt 



Ontwikkeling menukaart voor bodemverbetering 

44 

˗ Doel: ketenspelers inzicht geven in de potentie van slib- en grondstromen 

als (basis)grondstof voor bodem(structuur)verbetering 

 

˗ Aanpak: ontwikkelen beslisboom voor het uitvoeren van chemische 

analyses voor het bepalen van de kwaliteit van slib- en grondstromen voor 

verschillende landbouwkundige toepassingen en groene functies (bijv. 

groenzones, dijkbekleding) 

 



45 

 

(Prototype) 



Stap 1. Ruwe grondstof: Milieuhygiënische kwaliteit 

46 

˗ AW 2000, dan na rijping en ontwatering naar stap 2 

˗ Verontreinigd klasse A: maatwerk 

˗ Verontreinigd klasse B; ongeschikt  



Stap 2: Classificering basisproduct: bodemtextuur  
toepassingsgebied 

47 

˗ Toepassing afhankelijk van aandeel 

- zand: grofheid (M50) en eentoppigheid (D60/D10) 

- lutum 

- leem 

- organische stof 

 



  ++  zand   -- 

48 

zand 

Dresszand Bomenza
nd 

Aanvulgro
nd 

Bomengron
d 

Ophooggrond Dressgron
d 

Sport- en 
recreatievelden 

Openbaar 
groen 
- 
boomaanplant 
- landscaping 
- perk en park 
- tuinaanleg 

Aanvulgrond 
- boomkwekerij 
- kluitplanten 

Ophooggrond 
- veenweide 
- bollenteelt 



Stap 3 Toepassing basisproduct: Chemische 
bodemvruchtbaarheid 

49 

˗ Nutriënten 

˗ zoutgehalte (EC)  

˗ pH 

˗ Kalk 

˗ Cl 

 

˗ Metingen verschillen per toepassing! 

 



Stap 4 Toepassing basisproduct: Fytosanitair 

50 

˗ Rijping/stabiliteit 

˗ Onkruiddruk 

˗ Pathogenen 

 



Vervolgstap: opwerking tot eindproduct (buiten scope 
menukaart) 

51 

˗ Toevoegen van additieven: 

· meststoffen 

· compost 

· kalk 

· biologie 

· etc  



52 

 

(Prototype) 



Vervolg  

53 

˗ Praktijktesten (prototype) menukaarten bagger en grond  

˗ Evaluatie praktijktest  

˗ Uitwerken tot definitieve menukaart   

 



www.witteveenbos.co

mwww.nmi-agro.nl 



Duurzame ophoging van het landelijk gebied 
door het aanleggen van weilanddepots 
Thomas Nusselein (K3Delta) 

 
1  Slib in een weilanddepot dicht bij de bron is de meest 
duurzame oplossing. 

 

2  Gebruik van slib als maatregel tegen de 
bodemdalingproblematiek (in agrarisch gebied) is een 
uitstekende toepassing. 

 

3  Het verruimen van de verspreidingsmogelijkheden 
van bagger is nodig. 



Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib 
(NTS) 
Wim Sterk (RWS Bodem+) 

 
•  1  Landbouwgrond verbeteren met slib is een 
waardevolle oplossing. 

 

•  2  Het verbeteren van bodem met slib betalen we uit 
de algemene middelen. 

 

•  3  Het toepassen van slib en bagger in diepe plassen is 
verleden tijd. 



Menukaart voor landbouwkundig toepassen 
van slib en/baggerstromen 
Rob Dijcker (Witteveen+Bos) 
Laura van Schöll (NMI 

 •  1 Een betere beschrijving voor “slib en bagger” is: 

 

•  2 Om slib toe te passen voor landbouw is veel meer 
analyse informatie nodig dan nu gebruikelijk.  

 

•  3 Deze menukaart voor landbouwkundige toepassing 
zoals gepresenteerd, die wil ik hebben. 



Slib en bagger naar een hogere trede in onze circulaire 
economie: resultaat 

 

•  1 Het hoogwaardig toepassen van vrijkomende grond 
en bagger behoort bij het project waar het vrijkomt.   

 

•  2  Een gezonde bodem is een zaak van algemeen 
belang. Het verzorgen van de bodem wordt betaald uit 
algemene middelen.  

 

•  3 Om een verandering in dit denken te bereiken is 
lobbywerk (als tegenhanger van de bestaande lobbys). 



Laten we (wat meer) over grond praten [2013] 

https://www.youtube.com/watch?v=y2bBimj0dFU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y2bBimj0dFU
https://www.youtube.com/watch?v=y2bBimj0dFU


Slib en bagger naar een 
hogere trede in onze 
circulaire economie 


