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Boskalis Dolman koploper op het gebied van waterbodemsanehng

Fox River, USA: de grootste bodemsanering ooit

De Verenigde Staten is een groeimarkt op het gebied van baggerspecieverwerking. De positieve afronding van het

ment. Boskalis Dolman neemt de verwerking van de
baggerspecie voor zijn rekening. Na de sanering zal er

tweede deel van het Miami River project, in 2008, was voor Boskalis Dolman de aanleiding voor een serieuze poging

nog drie jaar wordt gewerkt aan het schoonmaken van
de lichter verontreinigde delen van de rivier.

zich een positie te verschaffen in de VS. Die poging kan uitermate succesvol worden genoemd: nog voor de opievering

De Fox River oogt als een forse rivier, maar een
belangrijk deel bovenstrooms wordt voornamelijk

van het project in Miami werd overeenstemming bereikt over het grootste bodemsaneringsproject ter wereld,

gebruikt voor pleziervaart. Het te baggeren deel wordt

het project Fox River. Dit is een langjarig project waarbij bijna 3 miljoen kubieke meter baggerspecie moet worden

transporten. De intensiteit hiervan is zo gering dat het

echter nog van tijd tot tijd gebruikt voor scheepswerk met drie kleinere cutterzuigers nagenoeg ongeverwerkt Een groot voordeel van de aanpak van Boskalis Dolman: het sediment wordt zoveel mogelijk
in volume gereduceerd en een groot deel van de baggerspecie kan worden hergebruikt

stoord kan worden uitgevoerd.
PROJECTOMVANG

De sanering is tot heden de grootste in zijn soort in de
wereld, waarbij bijna 3 miljoen kubieke meter baggerspecie moet worden verwerkt. De verwerking bestaat

Foto boven: panorama view van
de installatie in Green Bay, die
in mei operationeel wordt
Overige foto's: in een tijdsbestek van slechts acht
maanden werd een compleet
nieuwe installatie ontworpen en

De bodem van de Fox River is over een lengte van

last van de autoriteiten door de papierfabrieken een

uit het scheiden van zand en slib en het ontwateren

bijna 19 mijl zwaar verontreinigd met PCB, een stof die

marktverkenning gehouden, resulterend in een

daarvan. Naar verwachting zal er uit het sediment

vooral in de jaren zeventig en tachtig van de vorige

'Request for proposal' in 2008. In teamverband met

circa 30 gewichtsprocenten schoon zand worden

eeuw door lokale papierfabrieken werd gebruikt voor

twee bedrijven in de VS schreef Boskalis Dolman met

geproduceerd. Een belangrijk deel daarvan kan direct

de bereiding van carbonloos papier.

succes in op de sanering.

op de locatie waar de verwerking plaats vindt worden

'CLEAN-UP' TEAM

De rest zal in lokale werken kunnen worden gebruikt

in het Lake Wisconsin, een onderdeel van de Great

Het Fox River 'clean-up' team bestaat uit Tetra Tech

als ophoogmateriaal.

Lakes in de Verenigde Staten. Direct na de ontdekking

als hoofdaannemer en Brennan, een lokaal baggerbe-

De PCB houdende afvalstroom werd indertijd zonder
reiniging in de rivier geloosd. De Fox River stroomt uit

hergebruikt achter een damwandconstructie.

gebouwd. Nog niet eerder werd

van grote vissterfte, aan het einde van de jaren negen-

drijf dat het baggeren voor zijn rekening neemt. Tetra

BIJZONDERE PRESTATIE

een dergelijke installatie op een

tig, werden de papierfabrieken gemaand de verontrei-

Tech is een grote, internationaal opererende, onderne-

Voor de verwerking van de specie werd in een tijds-

zo grote schaal geconstrueerd.

nigde bagger te verwijderen. In 2007 werd daarom op

ming die sterk is op het gebied van contractmanage-

bestek van slechts acht maanden een compleet
nieuwe installatie ontworpen en gebouwd. Nog niet
eerder werd een dergelijke installatie op een zo grote
schaal geconstrueerd.
Boskalis Dolman loopt hiermee duidelijk voorop in de
wereld van waterbodemsanehng.
Direct na gunning in juni 2008 werd een projectteam
geTnstalleerd in Green Bay, ongeveer 350 kilometer
ten noorden van Chicago.
Door de hoofdaannemer werd hier in de zomer van
2008 een grote hal gebouwd om de installatie
beschutting te bieden tegen de zeer strenge winter in
het gebied van de Great Lakes. Het kan in de winter
zo streng vriezen dat de rivier van november tot aan
april veelal onbevaarbaar is. Om die reden wordt er
slechts 28 weken gewerkt, in de winter liggen de activiteiten stil.
Inmiddels is de bouw van de installatie nagenoeg ten
einde. In mei start het traject van het verwerken van
de baggerspecie, dat zeven jaar zal duren. De installatie werd volledig in eigen beheer ontworpen en grotendeels in Europa gebouwd. Vervolgens werd het
equipement op transport gezet en binnen een tijdsbestek van een half jaar opgebouwd. Gedurende een
periode van vier maanden waren er, naast de eigen
medewerkers, bijna driehonderd medewerkers van
onderaannemers werkzaam om het project op tijd te
voltooien.
SLIBVERWERKING

Tijdens het proces wordt het sediment ontdaan van
grof vuil en door middel van hydrocyclonage en
tegenstroomwassing gerecycled tot schoon ophoogzand. Het slib/water mengsel wordt daarna middels
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Het VS project team
Het team dat momenteel werkzaam is in de VS bestaat uit de volgende personen:
Bastiaan Lammers

Marketing Manager voor de VS

Martijn Luth

Project Manager Fox River project

Rudy Driessen

Plant manager Fox River project

Claudia Lammers-Sanders

Administratie
(onder leiding van Edwin Meeldijk)

Michael Mann

Voorbereiding contracten twee projecten
in Florida

Jeroen van Beem

Ontwerper Fox River project

Bram van Dijk

Ontwerper locatie Green Bay

Ron Dielhof

Vooronderzoek en kwaliteitborging

Harry van Dam

Verantwoordelijk voor alle

Fox River project
engineering werkzaamheden
Naast het Green Bay team hebben tal van Boskalis Dolman en
Boskalis stafdiensten hun medewerking verleend aan het project

'flokkulanten', een chemisch vlokmiddel, ingedikt tot

BELANGRUKE MARKT

ductie en hergebruik belangrijker vonden dan het klak-

een dikke yoghurtachtige stroom, die met behulp van

Boskalis Dolman startte de verwerking van baggerspe-

keloos storten van specie - een oplossing die voor de

acht gigantische membraanpersen wordt ontwaterd

cie al in 1998 aan de Jan van Riebeeckhaven in de

korte termijn goedkoper lijkt, maar die in de praktijk

tot een droge slibkoek.

gemeente Amsterdam en heeft hier gedurende vele

een veelvoud aan bergingscapaciteit vraagt. Inmiddels

De bijna drie miljoen m3 specie wordt door de cutters

jaren alle sterk verontreinigde grachtenspecie ver-

heeft ook de Vlaamse overheid ervoor gekozen de

naar de verwerkingslocatie in Green Bay geperst. Met

werkt. Ook in Duitsland heeft Boskalis Dolman, vooraf-

Antwerpse baggerspecie te verwerken in plaats van

tien tussenstations zal er gemiddeld per uur 1.500 m3

gaand aan de bouw van de grote verwerkingsinstalla-

het materiaal te storten in een (onderwater) depot.

baggerspecie via een centrale leiding naar de installa-

tie 'Mehta 3' van de gemeente Hamburg, gedurende 4

Door te blijven geloven in de verwerkingsmethode

tie worden gepompt.

jaar de specie uit de Elbe verwerkt met een relatief

heeft Boskalis Dolman nu naast de grondreiniging een

De ontwateringinstallatie kan een hoeveelheid van ruim

grote installatie. Sindsdien zijn er tal van 'hit & run'

belangrijke markt aangeboord. Op basis van de erva-

1.000 ton droge stof slib per 24 uur verwerken.

projecten op het gebied van de verwerking van bag-

ring en het succes met grootschalige baggerspecie-

Het ligt in de bedoeling dat er 5 dagen per week, 24

gerspecie uitgevoerd. Amsterdam en Hamburg leken

verwerking is men inmiddels betrokken bij een flink

uur per dag, wordt gewerkt.

in de afgelopen jaren de enige steden die volumere-

aantal nieuwe projecten.

Op 'Secundaire Grondstoffen' na:

Sinds 1 januari van dit jaar maakt Boskalis Dolman

Boskalis Dolman nu vrijwel integraal in Papendrecht
geleden, deze afdeling op te richten was de toenemen-

geen deel meer uit van Boskalis Nederland, maar valt

de belangstelling voor onze gereinigde ('secundaire')

men onder Europa. Directeur Johan Dolman legt uit:

grondstoffen. Deze zogenaamde 'Categorie 1'-grond-

'Hiervoor is gekozen omdat de buitenlandse activiteiten

stoffen zijn breed toepasbaar binnen door de overheid

een steeds grotere omzet gaan genereren. Aangezien

gestelde kaders. Toen het ernaar uit begon te zien dat

alle buitenlandse activiteiten aangestuurd worden van-

een deel van de zandmarkt verdrongen zou worden

uit Papendrecht is besloten het laboratorium en de staf

door secundaire grondstoffen zijn wij ons ook op die

te concentreren en vrijwel alle Dolman-medewerkers te

markt gaan richten. Dat besluit heeft indertijd geleid tot

laten werken vanuit het hoofdkantoor.'

de aanstelling van Haico Wevers als hoofd van de

In totaal werken er bij Dolman meer dan 80 mensen.

afdeling. Inmiddels is hij bedrijfsleider van Boskalis

Inmiddels is een tiental medewerkers aan de slag

Dolman Nederland. Een van de initiatieven van de

gegaan in Papendrecht.

afdeling is de oprichting van een aantal grondbanken.
Omdat er nog steeds een sterke relatie bestaat met

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

Cofra, Marcus en Boskalis Nederland hebben we

Alleen de afdeling Secundaire Grondstoffen, bestaande

besloten deze afdeling in Rotterdam te laten.'

uit drie man, opereert nog vanuit Rotterdam.
Johan Dolman: (De aanleiding om, zo'n zeven jaar

Johan Dolman

