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Werkprotocol aanbrengen bestortingen in erosiekuilen in de Oude Maas
(Spijkernisserbrug).

Rijkswaterstaat West-Nederland zuid (RWS WNZ) is voornemens drie erosiekuilen rond
de Spijkernisserbrug te bestorten met staalslakken en breuksteen. Bureau Waardenburg
heeft voor deze werkzaamheden een werkprotocol opgesteld.

In dit werkprotocol is beschreven hoe rekening moet worden gehouden met
beschermde soorten flora en fauna zodat negatieve effecten op beschermde
soorten en overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden
voorkomen.

Bij afwijking van dit protocol bestaat de kans op het overtreden van de Flora- en
faunawet.

ln gevallen waarin het niet mogelijk is de aangegeven beschermende maatregelen te
treffen of soorten worden aangetroffen waar in dit protocol geen maatregelen voor zijn
beschreven moet direct advies van een ter zake kundige worden ingewonnen.

Alle betrokken partijen, met name de uitvoerende op de projectlocatie dienen van de
inhoud van het protocol op de hoogte te zijn. Werkzaamheden moeten aantoonbaar
conform de beschermende maatregelen in dit protocol worden uitgevoerd. Een
logboek is een manier waarop getroffen maatregelen kunnen worden geregistreerd.

'nder een tsr zake kundigs wordt verstaan een persoon die op HBO, dan wsl universitair niveau een opleiding heeft
genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau
dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de
soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor m Nederland beslaande orgamsaties (zoals Oas en Boom, VZZ,
RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlmderstichting, Natuurhistonsch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS
Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)
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Dit ecologisch werkprotocol moet op de werklocatie aanwezig zijn. De uitvoerder van
het werk is de Vries & van de Wiel, . Contactpersoon voor de
uitvoering van het werk is de Vries & van de Wiel, (06 ).

Plangebied en werkzaamheden

Plangebi ed
De drie stortlocaties bevinden zich rondom de pijlers van de Spijkernjsserbrug (figuur 1).
Deze brug bevindt zich in het waterlichaam Oude Maas (km 1002,8). De Oude Maas is

een rivierloop ten zuiden van Rotterdam. De rivier staat onder invloed van de
getijdenwerking uit de Nieuwe waterweg en deels uit het Haringvliet. Deze
getijdendynamiek is door de afsluiting van het Haringvliet afgenomen, maar is nog altijd
een dominante milieufactor in het gebied. Een van de belangrijkste gebruiksfuncties van
de Oude Maas is beroepsscheepvaart. Het gebied wordt tevens gebruikt voor de aan- en
afvoer van water, visserij, recreatie en onderzoeks- en monitoringsactiviteiten
(Rijkswaterstaat ef al., 2015).
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Figuur f Ligging van de drie stortvakken in de Oude Maas nabij de Spijkernissebrug.
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Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie fasen.

1. Detectie niet gesprongen explosieven (NGEs)
Vooruitlopende op het stabiliseren van de taluds van de erosiekuilen wordt het
gebied onderzocht op de aanwezigheid van NGE's. Daartoe worden een tweetal
bommen neergelegd ter verificatie van het toe te passen detectiemateriaal
(grondradar). De verificatie wordt afgerond vanaf een schip welke het gebruikte
materiaal vervolgens mee terug neemt. Hierna wordt een duiker met grondradar en
een tweetal toezichthoudende medewerkers per boot ingezet. De duiker heeft twee
tot drie dagen nodig voor het detectieonderzoek. Het materiaal wordt vervolgens
weer afgevoerd en er wordt een rapportage opgesteld over eventueel aangetroffen
bommen. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de vraag of aangetroffen
explosieven kunnen blijven liggen of moeten worden verwijderd. Verwijdering wordt
door de EOD uitgevoerd.

2. Stabilisatie taluds erosiekuilen b)r'i)iers
De stabilisatie van de erosiekuilen gebeurt met 26900 ton nieuwe staalslakken (40—
200 mm) en 1.250 ton breuksteen 40/200 kg. Het bouwmateriaal wordt door de
aannemer per duwbak aangevoerd en overgeslagen bij meerpalen ten noordoosten
van de brug aan de Rotterdamse zijde. Dit duurt naar verwachting een tot twee uur
per overslag. Er zijn ongeveer 24 vaarbewegingen noodzakelijk. Deze lopen van de
duwbak in een kraanschip met beun bij het overslagpunt, naar het punt waar het
kraanschip vanuit zijn eigen beun het bouwmateriaal gaat toepassen.

Er wordt uitgegaan van nieuw materiaal met een milieuhygienische verklaring van de
producenten.

De opvulling van de erosiekuilen start vanaf de bodem en de taluds van de kuilen
worden naar de pijlers toe aangevuld met staalslakken. Door te werken met een
kraanschip met draadkraan kan heel precies worden gewerkt. Bij de middelste pijler
worden de staalslakken bovenaan het talud aangevuld met een dunne laag
breuksteen.

De schepen worden met spudpalen vastgezet naast de erosiekuilen, of ter hoogte
van het begin van de taluds. Deze spudpalen zakken langzaam af en zijn op
spanning te zetten zonder dat ze hierbij de harde bodem indringen.

Tijdens de werkzaamheden wordt per doorvaarvak gewerkt. Mocht een hefdeel van
de brug in storing gaan, dan gaan de uitvoerders aan de kant, of gaan ze werken in

een andere doorvaaropening om onevenredige stremming te voorkomen. Na de
uitvoering van de werkzaamheden vertrekt het schip en vindt oplevering op papier
plaats.
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3. Dichtmaken erosiekuiien met zand
In de nabije toekomst worden de erosiekuilen opgevuld met zand en waar nodig
afgewerkt met zinkstukken met daarop (indien civieltechnisch noodzakelijk)
breuksteen als de stroomsnelheden daarom vragen. Deze werkzaamheden vallen
buiten dit ecologische werkprotocol.

Bij de werkzaamheden wordt aangesloten op de gedragscode van Rijkswaterstaat.

Soorten

Er zijn verschillende krachtens tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet strikt beschermde
soorten die in het plangebied voor (kunnen) komen. Echter worden alleen de soorten
waarvan het leefgebied zich in het diepe water van de rivier bevindt mogelijk beinvloedt
door de werkzaamheden. Zolang de schepen uit de oevers blijven is uitgesloten dat als
gevolg van deze werkzaamheden effecten optreden op de soorten binnen de
soortgroepen zoogdieren, reptielen en amfibieen, vaatplanten, kevers, dagvlinders en
libellen. Deze soorten komen niet in het diepe water van de Oude Maas voor. Mocht een
soort als de bever toch het water overtrekken naar de overzijde van de rivier, dan is deze
in staat om weg te zwemmen van de werkzaamheden.
De beekgebonden vissoorten beekprik, elrits, en gestippelde alver en de poldervissoorten
bittervoorn, grote en kleine modderkruiper zijn allen soorten waarvoor het diepe water van
de vaargeul geen geschikt leefgebied vormt. Het is niet uit te sluiten dat deze soorten
voorkomen in de Oude Maas, maar als ze er voorkomen bevinden ze zich vooral in het
ondiepe water langs de oevers van de rivier. Ook op deze soorten zijn effecten van de
werkzaamheden dus uit te sluiten.

Strikt beschermde vissoorten die mogelijk wel negatieve effecten ondervinden van de
werkzaamheden zijn houting, rivierprik, rivierdonderpad en steur. Rivierdonderpad komt
echter niet meer voor in de Oude Maas. In de grote rivieren verdwijnt de soort als gevolg
van verdringing door exotische grondelsoorten. Effecten van de werkzaamheden op
rivierdonderpad zijn wegens het ontbreken van de soort dus uit te sluiten. Rivierprik, steur
en houting gebruiken de Oude Maas als doortrekgebied, en kunnen in het plangebied
voorkomen. Echter zijn deze soorten in staat om van de werkzaamheden te vluchten door
weg te zwemmen, en is het gebied ondanks de werkzaamheden passeerbaar voor vis.
Bovendien trekken deze soorten vooral 's nachts. Aangezien de werkzaamheden overdag
plaatsvinden zijn effecten op deze soorten tevens uit te sluiten.

Betrokkenen

Opdrachtgever:
Bedrijf: Rijkswaterstaat PPO West-Nederland Zuid, Contactpersoon:

Toezichthouder:
Bedrijf: Rijkswaterstaat PPO West-Nederland Zuid, Contactpersoon:
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Opdrachtnemer:
Bedrijf: de Vries & van de Wiel, Contactpersoon: (06-

Uitvoerder:
Contactpersoon uitvoering werk:
Uitvoerder:

(06

Ter zake kundige:
Bureau Waardenburg

Communicatie

Opdrachtnemer
Neemt voor aanvang van de stabiliserende werkzaamheden het werkprotocol door
met de medewerkers in een startwerkoverleg.
Instrueert het uitvoerende personeel en de eventuele onderaannemers over de
gemaakte afspraken.
Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ecologisch dossier (logboek).
Neemt bij incidenten en calamiteiten contact op met de ter zake kundige om de te
volgen aanpak vast te stellen.
Evalueert de werkzaamheden na de realisatie van het werk.

Opdrachtgever:
Levert beschikbare natuurgegevens aan.

Calamiteiten

Een calamiteit in het kader van de het overtreden van de zorgplicht en het in gevaar
brengen van de leefomgeving van tabel 2 en 3 soorten is een ongewenste gebeurtenis die
leidt of had kunnen leiden tot ongewenste schade aan dieren.

Ondanks voorzorgsmaatregelen is het optreden van calamiteiten niet geheel uit te sluiten.
Het is van groot belang dat eventueel optredende calamiteiten worden gemeld,
geanalyseerd en geevalueerd. Dit om de juiste maatregelen te nemen om soortgelijke
gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Daarom is iedereen verplicht calamiteiten
bij de uitvoerder te melden. Naar aanleiding hiervan worden er maatregelen genomen om
de ontstane situatie te verhelpen en herhaling in de toekomst te voorkomen. Een
calamiteit is bijvoorbeeld het optreden van vissterfte tijdens het bestorten.

Werkprotocol

De werkzaamheden dienen plaats te vinden zoals omschreven onder het kopje
'werkzaamheden'n bovenstaande notitie. Zowel onder als boven water is er in dat geval
geen sprake van verstoring door geluid, dan wel trillingen. Dit valt weg tegen het

NOTITIE Werkproiocol aanbrengen besiorlingen rn erosrekuilen Ie Oude Maas (Spiikemisserbrug)



achtergrond geluid of heeft geen effect op de (eventueel) voorkomende vissen (Teunis 6
Wielakker, 2016). De volgende punten zijn hierbij tevens van belang:

Controle op NGE's dient te allen tijde plaats te vinden om te voorkomen dat de
opvulling van erosiekuilen zorgt voor het ontploffen van NGE's. Ontploffingen
onder water kunnen naast natuurlijk schade aan constructies ook leiden tot
vissterfte. Dit dient te worden voorkomen.
De werkzaamheden moeten op het open, diepe water uitgevoerd worden. De
schepen mogen aanmeren bij de meerpalen aan het noordoosten van de brug aan
de zijde van Rotterdam, maar dienen uit de oeverzone weg te blijven om te
voorkomen dat de werkzaamheden strikt beschermde soorten die in de oeverzone
kunnen voorkomen negatief beinvloeden.
De te gebruiken staalslakken mogen niet kleiner zijn dan 40 mm.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van gesteente met weinig
metalen/contaminanten.
Het is noodzakelijk dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden. In de periode
mei — augustus betekent dit dat de werkzaamheden uitsluitend plaats mogen
vinden tussen 07:00 uur en 20:00 uur. Gedurende die tijd is de kans op het
voorkomen van trekvissen klein. Tevens is er dan geen verstoring van migrerende
vleermuizen die de Oude Maas als migratieroute benutten
De spudpalen dienen langzaam te zakken naar de bodem zodat eventueel
voorkomende vissen voldoende kans krijgen om weg te zwemmen.
Het opvullen van de erosiekuilen dient precies en voorzichtig plaats te vinden
zodat eventueel voorkomende vissen de kans krijgen te vluchten. (m.a.w. de
staalslakken en breuksteen dienen op de juiste plaats neergelegd te worden, niet
vanaf boven het water losgelaten). Gericht aanbrengen en onnodige opwerveling
van slib en overig materiaal wordt voorkomen.
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Voor vragen over dit werkprotocol kunt u contact opnemen met

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv

Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloei uit toepassingen van de
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verKregen van Bureau Waardenburg bv, opdrachtgever vniwaart Bureau
Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

Ci Bureau Waardenburg bv / Rijkswaterstaat West Nederland-Zuid
Oit rappoh is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets un dh rapport mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m v druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schnfteliike toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder
een dergelilKe toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Het Kwabteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKEO gecerlificeerd
overeenkomstig ISO 9001:2008.

Bureau Waardenburg bv
Onderzoek en advies voor ecologie en landschap

Postbus 365 4100/KJ Culemborg
Telefoon 0345 51 2 r 10
info@ouwe nl www.buwa.ni
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