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1 Inleiding

Achtergrond ingreep
ln de Oude Maas zijn stroomafwaarts van de Spijkernisserbrug erosiekuilen aanwezig
(ter hoogte van kilometerraai 1002 en 1003). Deze kuilen hebben een steile, instabiele
aanzet (1:1,5 a 1:2) en verdiepen nog steeds geleidelijk. De erosiekuilen liggen op
beperkte afstand van de brugpijlers en vormen daarmee ook een risico voor de
stabiliteit van deze brug; instabiliteit van de aanzethelling kan leiden tot ongelijke
setting van de pijlers en aantasting van de zinkers waardoor de werking van de
hefbrug in gevaar komt.

Momenteel wordt er een pilot uitgevoerd naar meerdere erosiekuilen in de Oude
Maas, waaronder de erosiekuilen bij de Spijkernisserbrug. Bij deze pilot wordt
gekeken naar verschillende mogelijkheden om de kuilen op te vullen en te
stabiliseren. Deze pilot wordt echter pas vanaf eind 2016 uitgevoerd. Vanuit
veiligheidsoverwegingen (instabiliteit van de erosiekuilen en pijlers van de
Spijkernisserbrug) is het noodzakelijk om voor de Spijkenisserbrug eerder een
tijdelijke maatregel te treffen.
Rijkswaterstaat West-Nederland zuid (RWS WNZ) is daarom voornemens om op korte
termijn (mei/juni 2016) de kritieke hellingen rond de brugpijlers uit te vullen / te
bestorten met staalslakken en breuksteen 40/200mm (uitvullen tot een helling 1:3). De
keuze voor staalslakken en breuksteen komt voort uit het feit dat het materiaal snel
voorhanden is en makkelijk toegepast kan worden. Waardoor op korte termijn

ingegrepen kan worden en de veiligheid van de brug en omgeving gewaarborgd blijft.

Bij het gebruik van bijvoorbeeld stortsteen voor bedekking van de steile hellingen zal
eerst een dunne laag stortsteen moeten worden aangebracht met een fijne sortering.
Deze stortsteen is zeer lastig aan te brengen op dergelijk steile hellingen. Voordat de
tweede dikke laag kan worden aangebracht zal ook eerst moeten worden nagegaan
of de eerste laag wel voldoende is aangehecht en van voldoende dikte is . Daarna
moet een tweede dikke laag met een grove sortering worden aangebracht vanwege
de stroomsnelheden. Door het lagere soortgelijke gewicht blijft de eerste dunne laag
niet liggen zonder dikke afwerkingslaag. Deze werkwijze vraagt dus minimaal een
verdubbeling in tijd, geld, vaarbewegingen en overlast voor het scheepvaartverkeer
over de Oude Maas en het autoverkeer over de Spijkenissebrug. Hierdoor valt in de
huidige situatie de keuze op staalslakken die geaccepteerd zijn als bouwmateriaal na
labtesten(BBK). Het bestortingsmateriaal kan op diverse wijzen worden aangebracht
vanaf een boot met een kraan, stortkoker of vanuit een stortklep onder de boot.
Mtjnsteen was ook een alternatief vulmiddel maar gezien de mogelijke effecten op
N2000 doelen (zie bijlage 1) is het gebruik van mijnsteen voor dit project uitgesloten.

Op verzoek van de opdrachtgever zal nog wel in beeld worden gebracht wat mogelijke
effecten van het gebruik van mijnsteen kunnen zijn (zie bijlage 3).

Op langere termijn (in de pilot) wordt bekeken hoe de vulmiddelen afgedekt kunnen
worden met zand, wilgenmatten (zinkstukken) of eventueel andere afdekmiddelen.



Natuurtoetsing
Natuurbeschermingswet 1998
Het plangebied ligt in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied Oude Maas.
Als de voorgenomen ingreep naar verwachting leidt tot negatieve effecten op de
mogelijkheden tot het behalen van de geformuleerde algemene doelen en
instandhoudingsdoelen betreffende habitattypen en soorten, zal een vergunning
noodzakelijk zijn.

RWS WNZ heeft Bureau Waardenburg gevraagd een voortoets uit te voeren om vast
te stellen of er sprake is van een significant effect op Natura 2000-gebied de Oude
Maas. Aanvullend is hierbij specifiek gekeken naar effecten van

invloed van mogelijk bij de bestorting vrijkomende stoffen (uitloging uit

staalslakken, breuksteen, mijnsteen) in het water en het eventuele effect daarvan
op natuurwaarden van het Natura 2000-gebied Oude Maas;
effecten van onderwatergeluid en -trillingen. Hoewel er voor vissen geen
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd bij de aanwijzing van het Natura
2000-gebied Oude Maas kan dit met betrekking tot de soortbescherming (Flora-
en Faunawet) wel relevant zijn.

Tevens is rekening gehouden met het veiligheids-issue rondom deze voortoets door
bijvoorbeeld de uitvoeringsperiode als vast gegeven te beschouwen; aanpassing van
de planning ten behoeve van Natura 2000-soorten is bijvoorbeeld geen mogelijkheid.

In deze rapportage worden de effecten in beeld gebracht en wordt onderzocht of, en
zo ja, onder welke voorwaarden een vergunning (Nbwet) kan worden verkregen.

Flora- en faunawet
RWS WNZ heeft tevens de opdracht gegeven om een ecologisch werkprotocol Flora-
en Faunawet op te stellen om aantoonbaar te kunnen werken conform de
gedragscode van RWS. Dit werkprotocol wordt zo ingestoken dat met het uitvoeren
van de werkzaamheden overtredingen van verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet worden voorkomen. Een ontheffing Flora- en Faunawet is daarom niet

noodzakelijk. Er is daarom ook niet apart gekeken naar beschermde soorten van de
Flora- en Faunawet. Voordeel hiervan is dat de doorlooptijd van het onderzoek
versneld is en herstelmaatregelen ten behoeve van de kritieke situatie rondom de
pijlers van de Spijkernisserbrug op korte termijn ingezet worden.



Ingreep en plangebied

De ingreep

Achtergrond

Bij de Spijkenisserbrug zijn stroomafwaarts al langere tijd erosiekuilen aanwezig.
Deze kuilen verdiepen geleidelijk met snelheden tot 0,7 m/jaar.

Erosiekuilen bij de Spijkernisserbrug zijn dermate diep en steil (lokaal 1:2 helling) dat
er een concrete kans bestaat op instabiliteit door afschuiving van de hellingen langs
de kuil. De afschuiving vormt een groot risico voor de beschikbaarheid van de
hefbrug; instabiliteit van de aanzethelling kan leiden tot ongelijke zetting van de pijlers
en aantasting van de zinkers waardoor de werking van de hetbrug in gevaar komt.
De erosiekuilen bij de Spijkenisserbrug maken deel uit van een pilot waarin met zand
uit de Nieuwe Waterweg de kuilen worden opgevuld en stabiel afgedekt. Omdat deze
pilot mogelijk pas vanaf eind 2016 wordt uitgevoerd, is op korte termijn een
overbruggingsmaatregel noodzakelijk tot aan de uitvoering van de pilot.

Deze korte termijn maatregel betreft het stabiliseren van alleen de kritieke
aanzethellingen rond de brugpijlers door bestortingen met staalslakken (laag van
60cm); circa 1000kg/m staalslakken. De kritieke hellingen worden opgevuld tot een
helling van 1:3.

De centrale vraag van dit rapport is: of bestorting van kritieke hellingen van
erosiekuilen bij de Spijkernisserbrug met staalslakken effecten teweeg brengt die de
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied en NNN-gebied Oude Maas
aantasten.

Uitvoering ingreep

In de maanden mei juni 2016 moet de bestorting van de kritieke hellingen uiterlijk

plaatsvinden. Onderhavige rapportage heeft betrekking op de 3 stortlocaties &n de
Oude Maas zoals in figuur 1 weergegeven. In totaal betreft het een bestorting van
7140 m'estortingsmateriaal; 6540 m staalslak en 600 m'reuksteen (26900 ton

staalslak/1.250 ton breuksteen 40/200 kg) (stortvak 1, 3, 2 en 2a tezamen).
Het gaat hierbij om bestortingen met staalslak van de sortering 40/200 mm of groter
met een Dn50 van 0,092m, met een droge dichtheid (soortelijk gewicht) van
3100 kg/m (3,1 ton/m ) en een onderwatergewicht staalslak 2100 kg/m'2,1 ton/m3).
Deze staalslak is bestand tegen een stroomsnelhied van 2,5 m/s. Daar waar de
staalslak niet meer voldoet (Dn50&0,092 m) wordt gekozen voor breuksteen met een
dichtheid 2650 kg/m . Exacte gegevens over materieel en het te gebruiken materiaal
zijn voor deze toets niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat er geen fosforslakken
toegepast worden.



Het bestortingsmateriaal voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) (eis van
opdrachtgever aan aannemer).

Het werk wordt vanaf het water gerealiseerd. Tussentijdse opslag of transport van
materiaal op de oever vindt niet plaats. Het materieel bestaat uit een kraanschip met
grijper die vast ligt op locatie en binnenvaartschepen of beunbakken waarmee het te
storten materiaal wordt aangevoerd. Het materiaal wordt hoogstwaarschijnlijk met een
kraan overboord gezet en op de bodem aangebracht. De duur van de
werkzaamheden is afhankelijk van het aan te brengen volume en het type materiaal
dat door de aannemer wordt ingezet. Uitgangspunt voor de opdrachtgever is een
periode van twee tot vier weken.
De werkzaamheden mogen plaatsvinden tussen 7:00 uur en 20:00 uur en dienen
mei/juni 2016 afgerond te worden.

~
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Figuur 1 Globale ligging van de drie stortvakkenin de Oude Maas
bij de Spijkernisserbrug.



2.2 Het plangebjed

Het gebied waar de ingreep plaats vindt wordt op drie manieren aangeduid.
1 Ptangebied: Dit is de ruime afkadering van het gebied.
2 Werkgebied: Dit is het gebied waarbinnen werkzaamheden en bewegingen

kunnen plaatsvinden die samenhangen met de bestortingen in de erosiekuil.
3 Stortlocatie: Dit is het deel van het werkgebied waar daadwerkelijk bestortingen

worden aangebracht.

Het plangebied betreft De Oude Maas nabij de Spijkernisserbrug (km 1002,8) en de
overstromingsvlaktes / -oevers van deze getijde rivier. Het werkgebied is groter
aangezien het bestortingsmateriaal van elders komt. De aannemer zal keuzes maken
ten aanzien van de aanvoer van het bestortingsmateriaal. Verondersteld wordt dat alle
aanvoer van bestortingsmateriaal over water plaatsvindt.
De stortlocaties betreffen drie stortlocaties met een huidige diepte van 22 a 24 meter
(zie figuur 1 voor ligging stortlocaties).
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3 Aanpak toetsing Nb-wet

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Oude Maas. Als het project
negatieve effecten heeft op dit gebied, is een vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: 'Nbwet') vereist. Ook kunnen maatregelen
om negatieve effecten te voorkomen, ter verminderen of te compenseren nodig zijn.
Voor een nadere uitleg van het wettelijk kader, zie bijlage 1 en 2.

De voorliggende Voortoets beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de
effecten op beschermde natuurgebieden (waaronder wij in dit rapport verstaan: Natura
2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten). Met een verdieping in een
tweetal onderwerpen namelijk:

de effecten van uitloging en uitspoeling van staalslakken en breuksteen op de
beschermde natuurgebieden;
de effecten van geluid en trillingen op Natura 2000-gebieden en vis

Hierbij is de centrale vraag van deze toetsing: bestaat er een reele kans op
significante negatieve effecten door bovenstaande twee factoren op beschermde
natuurgebieden of kan het optreden van significant negatieve effecten hiervan met
zekerheid worden uitgesloten?

Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen:
Welke beschermde natuurgebieden (Natura 2000, Beschermde Natuurmonu-
menten) liggen binnen de invloedssfeer van het plan/project? Wat zijn de
instandhoudingsdoelen voor deze natuurgebieden?
Wat is de ligging van het plangebied ten opzichte van de habitattypen, de leef-

gebieden van soorten of andere natuurwaarden waarvoor de betreffende
natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies heeft het plangebied en zijn

invloedssfeer voor deze beschermde natuurwaarden?
Welke effecten op beschermde natuurgebieden heeft uitloging, uitspoeling en
het geluid / trillingen?
Welke maatregelen kunnen worden genomen om eventuele effecten te
vermijden of te verminderen? Hoe effectief zijn deze mitigerende maatregelen?

De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt zijn:

Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning op grond van
de NBwet nodig en evenmin aanvullende maatregelen. Wel wordt aanbevolen
de conclusies van dit onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen.
Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten
die (mogelijk) een significant hebben is een vergunning nodig, die kan worden
aangevraagd op basis van een "passende beoordeling" en na het doorlopen
van de ADC-toets (zie Bijlage 1). Vooroverleg met het bevoegd gezag is

noodzakelijk.
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Er zijn (mogelijk) wei effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant,

bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de
vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve
effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om
significante effecten te voorkomen.

De effecten van de ingreep worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen die voor
het gebied Oude Maas gelden. Deze zijn ontleend aan het definitieve
aanwijzingsbesluit Oude Maas (Min. LNV 2009) en aanvullend het wijzigingsbesluit
d.d. maart 2011 (Min. EL& I 2011).
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4 Beschermde natuurgebieden

4.1 Algemene beschrijving Oude Maas

Het Natura 2000-gebied Oude Maas is een rivierloop ten zuiden van Rotterdam.
Bovenstrooms staat de Oude Maas in verbinding met de Lek, de Merwede en de Waal
en Maas. Benedenstrooms mondt de Oude Maas uit in de Nieuwe Waterweg. Voor

het Natura 2000-gebied Oude Maas zijn, op grond van de Habitatrichtlijn, een aantal
slikken, platen, gorzen en grienden aangewezen. De zomerpolders, het inter-

getijdengebied en de ondiepwaterzones vallen ook binnen de grenzen van het Natura
2000-gebied. Het riviergedeelte van de Oude Maas is niet als Natura 2000-gebied
aangewezen. De Oude Maas staat onder invloed van de getijdenwerking uit de
Nieuwe Waterweg en deels uit het Haringvliet. De smalle uiterwaarden van de Oude
Maas vormen een van de grootste, nog resterende, zoetwatergetijdengebieden van
ons land. Ze zijn van internationaal belang door de uitgestrekte wilgenbossen
(vloedbossen), de soortenrijke (riet)ruigtes en als leefgebied voor de noordse woel-

muis en de bever. De gorzen en vloedbossen die in het gebied voorkomen, zijn nog
wel op andere plaatsen in Nederland te vinden. Maar de omvang en biodiversiteit is

langs de Oude Maas veel groter.
De getijdendynamiek is door de afsluiting van het Haringvliet afgenomen. Daardoor
worden hoge delen van het gebied bij hoogwater niet meer regelmatig overspoeld.
Hierdoor is het proces van sedimentatie en erosie veranderd. De vorming van zand-
platen, en van de slikkige randen rond deze platen, treedt hierdoor niet meer op. Het

getij is echter nog steeds een dominante milieufactor in het gebied. De huidige
natuurwaarden in de Deltawateren zijn, in de loop der tijd, ontwikkeld in sterke
samenhang met de menselijke activiteiten in het gebied. Naast de rijke natuur, kent de
Oude Maas namelijk een groot aantal gebruiksfuncties. De belangrijkste is be-
roepsscheepvaart. Daarnaast wordt het gebied gebruikt voor: de aan- en afvoer van
water, visserij, recreatie en onderzoeks- en monitoringsactiviteiten (Rijkswaterstaat ef
al., 2015).

4.2 Instandhoudingsdoelen en kernopgaven

Habitattypen
In het aanwijsbesluit worden de in tabel 4.1 beschreven instand-
houdingsdoelstellingen genoemd. Voor ruigten en zomen en habitatsoort geldt
bovendien een uitbreidingsdoelstelling (essentietabel Oude Maas).
Het gebied rondom de Spijkernisserbrug wordt aan de noordelijke zijde
(benedenstrooms) gerekend tot het habitattype zachthoutooibossen (H91EO A). Aan
de zuidelijke zijde (bovenstrooms) zijn naast zachthoutooibossen ook slikkige

rivieroevers (H3270) aanwezig en nog zuidelijker ook Ruigten en zomen (H6430 B).

De alluviale bossen in het rivierenlandschap (van subtype A en 8) van ons land zijn

van groot internationaal belang. Daarbij is het zachthoutooibos (van subtype A) over
een relatief groot oppervlakte vertegenwoordigd.
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Figuur 1. Begrenzing Nalura 2000-gebied Oude Maas (rood). Me! de slorliocalie in groen

Tabel 4.1 Habitattypen waarvoor inslandhoudmgsdoeien zijn geformuleerd in het definitieve
aanwjisbesiuit van het Natura 2000-gebied 'Oude Maas (ui! LNV 2009).

Naam
H3270 Rivieren met slikoevers met
vegetaties behorend tot het Chenopodion
rubri p.p. en Bidention p.p.

doel omvang
behoud

doel kwaliteit
behoud

H6430 Voedselrijke zoomvormende
ruigten van het laagland, en van de
montane alpiene zones

H91EO Bossen op alluviale grond met
Ainus giulinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-padion, Ainion incanae, Salicion
Albae)

uitbreiding

behoud

behoud (behoud ruigten en
zomen harig wiigenroosje
(subtype B) die landelijk

beperkt is tot het
zoetwatergetijdegebied

behoud (behoud vochtige
alluviale bossen

zachlhoulooibossen
(subtype A)

Habitatrichtiijnsoorlen
Voor het Natura 2000-gebied zijn twee habitatrichtlijnsoorten aangewezen, de
noordse woelmuis en bever. Voor de noordse woelmuis geldt een
uitbreidingsdoelstelling (tabel 4.2).
Het Natura 2000-gebied gebied rondom de Spijkenisserbrug is voor zowel de bever
als noordse woelmuis niet van direct belang. De bever is waargenomen rondom de
Spijkernisserbrug maar vaste beverburchten zijn niet aanwezig (NDFF). De
habitatrichlijnsoorten bevinden zich voornamelijk in het bovenstroomse gedeelte van
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de rivier, waar voor de noordse woelmuis rietland aanwezig is en de bever leeft in de
zachthoutooibossen (figuur 3.4).

Tabei4.2 Habitatrichtijinsoorten waarvoor instandhoudingsdoeien zijn geformuleerd in het
definitieve aanwijsbesiuit van het Natura 2000-gebied 'Oude Maas (uit LNV 2009).

Naam
H1340
Noordse Woelmuis
H1337 Bever

Instandhoudingsdoelstelling
uitbreiding/ verbetering

behoud

Knelpunt
Ja, leefgebied afname

Nee

Er zijn voor de Oude Maas geen vissen aangewezen als habitatrichtlijnsoort. Voor het
Haringvliet zijn echter wel trekvissen (zoals zeeprik, rivierprik en fint) als
habitatrichtlijnsoort aangewezen. Deze vissen leven in brak tot zout water maar
planten zich voort in zoet water. Na hun voortplanting in rivieren (rivierprik en zeeprik)
en het zoet gedeelte van estuaria (fint) trekken de adulten naar de zoute estuaria en
kustgebieden. Deze trekvissen kunnen daarom optrekken en voorkomen in de Oude
Maas. Mede vanuit dit oogpunt heeft de opdrachtgever gevraagd het effect van geluid
en trillingen op vis wel mee te nemen in dit onderzoek.

Instandhoudingsdoelen noordse woelmuis
De voor de noordse woelmuis in het gebied Oude Maas geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen luiden: "Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit

leefgebied voor uitbreiding populatie." (LNV, 2009)
De toelichting hierop geeft aan dat het hier een geisoleerde populatie van noordse
woelmuis betreft. Door het stoppen van beheer hebben grote oppervlaktes geschikt
leefgebied (riet- en ruigtebegroeiingen) zich ontwikkeld tot bos, waarmee een flink

verlies aan habitat voor de soort is opgetreden. Uitbreiding van het leefgebied is

noodzakelijk om een levensvatbare populatie te behouden (LNV, 2009).
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Figuur 3 Leefgebied en mogelijk leefgebied noordse woelmuis

16



5 Effecten op beschermde natuurgebieden

5.1 Mogelijke effecten en de invloedsfeer van het project

De effecten op het Natura 2000-gebied Oude Maas zijn beoordeeld op basis van de
hiervoor beschreven ingreep. Uitgangspunten hiervoor zijn:

aanbrengen nieuwe laag op het bestaande onderwaterbodem;
uitloging en uitspoeling van stoffen;

De volgende mogelijke effecten worden hieronder toegelicht:
Verstoring door vertroebeling, scheepvaart en geluid en trillingen gedurende
de werkzaamheden.
Habitatverlies; Verlies van areaal of leefgebied door ruimtebeslag. Dit kan van
toepassing zijn door de afname van zachtsubstraat en de toename van
kunstmatig hardsubstraat.
Achteruitgang van kwaliteit van het habitat of leefgebied ten gevolge van de
emissie van schadelijke stoffen naar water en/of bodem; uitloging metalen en
uitspoeling kalk.

Ten aanzien van de volgende parameters worden op voorhand geen relevante
effecten op habitattypen en soorten met instandhoudingsdoelen verwacht:

effecten van veranderingen in (grond)waterhuishouding;
effecten van veranderingen in recreatief gebruik;
effecten van stikstofdepositie door veranderingen in

(scheep)verkeersintensiteit'eze

parameters zijn in deze studie verder buiten beschouwing gelaten.

5.2 Verstoring

Vertroebeling
Het water in de Oude Maas heeft een grote sliblast. Het doorzicht is minimaal. In het
wateraanwezige organismen zijn hier op aangepast. De heersende stroming voert slib
verder af richting zee. Eventuele vertroebeling van het water door extra opwoeien van
slib van de bodem, fijn stof en zand tussen het stortmateriaal zal daarom niet van
invloed zijn op de aanwezige fauna. Evenmin zal dit door de beperkte periode dat er
een eventueel extra sliblast in het water zit leiden tot een toename van sedimentatie in

de intergetijdegebieden langs de Oude Maas.

Scheepvaart
Door het aantal tijdelijke extra scheepvaartbewegingen naar de stortlocatie om de
bestorting aan te brengen kan er bovenwater verstoring plaatsvinden van vogels of
onderwater verstoring voor vis. De Oude Maas wordt echter intensief gebruikt door de

'peelt bij deze ingreep geen rol want het is geen PAS gebied, bovendien is de bedrage van extra
scheepvaartverkeer door ingreep minimaal.
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beroepsscheepvaart. Een toename aan vaarbewegingen van slechts enkele, relatief
kleine schepen, is slechts een fractie van de huidige, aanwezige beroepsscheepvaart.
Gezien deze beperkte toename van scheepvaartbewegingen zijn de gevolgen van de
werkzaamheden minimaal. Het gebied Oude Maas is daarnaast niet aangewezen
voor vogel- en vissoorten.

De noordse woelmuis komt met name voor in het intergetijdegebied langs de Oude
Maas in riet en ruigtevegetaties die periodiek onder water staan. De soort is weinig tot
niet verstoringsgevoelig (zie soortprofiel ) en wordt niet be/nvloed door
scheepvaartbewegingen of geluid afkomstig van de Oude Maas. De bever is in

Nederland met name een nachtdier en houdt zich op diverse plaatsen ook op in

stedelijke omgeving. Er bevinden zich in de nabijheid van de stortlocaties geen
beverburchten (NDFF). Van verstoring van beide soorten kan daarom geen sprake
zijn.

Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Oude Maas zijn daarom niet
aan de orde.

Geluid en trillingen bij werkzaamheden
Bij de werkzaamheden zal het onderwatergeluid toenemen als gevolg van het storten
van de staalslakken en breuksteen. De bestortingen zullen bovenwater nauwelijks
hoorbaar zijn. Het geluid zal daarom wegvallen bij het reeds aanwezige
achtergrondgeluid van de intensieve beroepsscheepvaart. Onder water zijn de
bestortingen wel hoorbaar voor benthos (dieren aan de bodemgebonden) en vissen.
Hieronder beschrijven wij de effecten van onderwatergeluid en trillingen op deze twee
groepen.

Ben/hos
Het effect van geluid en trilling door het storten van de staalslakken en breuksteen op
het bodemleven is nooit eerder onderzocht. Wel is aangetoond in eerder onderzoek in

de Westerschelde dat het bodemleven zich na het storten van de staalslakken weer
hersteld naar eenzelfde gemeenschapssamenstelling (Tangelder ef al., 2015).
Hierdoor kunnen we dus aannemen dat de nadelige effecten van geluid en trillingen

op het bodemleven van tijdelijke aard zi/n.

Vissen
Zoetwater vissen communiceren tijdens territoriaal gedrag, baltsgedrag of

bijvoorbeeld paringsgedrag en maken hierbij veel gebruik van geluid. Vissen kunnen
via het zijlijnorgaan en het gehoororgaan geluid waarnemen. De zwemblaas (of een
ander met lucht gevulde holte) speelt een belangrijke rol bij het gehoor. Geluid dat
binnenkomt in het binnenoor kan als het ware "versterkt" worden in deze holte. Bij

tweederde van de zoetwatervissen is het binnenoor mechanisch gekoppeld aan de
zwemblaas. Deze groep zoetwatervissen is zeer goed in staat om akoestische
informatie uit de omgeving te gebruiken voor de communicatie. Zij worden daarom

'bttp://www.synb/osys alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/soonen/profiel soort H1340 pdf
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gehoor-specialisten genoemd. De overige vissen (gehoor-generalisten) hebben wel

een zwemblaas maar deze is niet gekoppeld aan het binnenoor (Opzeeland et al.,

2007(a,b en cjj. Hun gehoor is daarom beperkter dan die van de specialisten.

Geluiden van een korte duur en hoge intensiteit kunnen ernstige schade toebrengen
aan vis, met name gehoorspecialisten. Voor nu is nog niet aangetoond wat het geluid
van storten van staalslakken en breuksteen voor invloed heeft op vispopulatie. Wel is

veel onderzoek gedaan naar het effect van heien op vissen. Aangenomen wordt bij

deze voortoets dat het geluid dat vrijkomt bij heien harder (meer decibel) en verder
strekkend is dan bij het storten van staalslakken en breuksteen op welke methode dan
ook. Voor nu wordt dus voornamelijk gekeken naar het effect van heien op vissen.
Wanneer deze effecten marginaal zijn, kan er ook gesteld worden dat bij het storten
van staalslakken en breukstenen er geen gehoorschade optreedt bij vissen.

Uit onderzoek blijk dat op een korte afstand van een heipaal (straal 50m) sprake kan

zijn van tijdelijke of permanente gehoorschade, interne bloedingen, tot orgaanschade
en/of ruptuur van de zwemblaas (direct dodelijk) (Van Duin et al. 2011). Maar uit

onderzoek is gebleken dat ook op grotere afstand van een heipaal vissen zijn

waargenomen met een gescheurde zwemblaas (Hastings & Popper, 2005 in

Opzeeland et al., 2007a).

Op grond van een literatuurstudie verwachten Prins ef al. (2008) dat de geluiden die
vrijkomen bij heien dodelijk zijn voor vissen die zich binnen een afstand van 150 m

van de heilocatie bevinden, dat (in potentie dodelijke) verwondingen op kunnen treden
tot op 14 km van een heilocatie en dat schrikreacties op kunnen treden tot op 50 km

van de heilocatie. In het bijzonder vislarven kunnen kwetsbaar zijn voor blootstellingen
aan geluidspulsen die ontstaan bij heiwerkzaamheden, mede doordat ze niet in staat
zijn te vluchten voor het geluid. Ook bodemgebonden vissen zijn vaak beperkt mobiel
en gebonden aan een bepaald gebied, waardoor vluchtgedrag voor geluid beperkt is.

Recent experimenteel onderzoek naar effecten van geluidspulsen vergelijkbaar met
die van heiwerkzaamheden op vislarven van enkele typische Noordzee vissoorten
(waaronder tong (So/ea so/ea)) konden schadelijke effecten echter niet bevestigen
(Bolle et al., 2012). Ook een recenter veldexpenment waarbij larven van zeebaars
(Dicentrarchus labrax) werden blootgesteld aan echte geluidspulsen bij

heiwerkzaamheden ten behoeve van windturbines op zee (45 m afstand van de
heilocatie met cumulatieve geluidsniveaus van 222 dB), kon geen significante effect

op vislarven aantonen (Debusschere ef al., 2014). Onderzoekers concludeerde dat
effecten van heien op vislarven mogelijk soortafhankelijk is.

Uit onderzoek bij oudere vis (vis vanaf juveniele stadium — subadulte vis) blijkt dat
oudere vissen wel schade ondervinden als gevolg van hei-geluiden (Caspar et al.

2012, Halvorsen et al. 2012a, b). Zij bestudeerden een baars-achtige, een steursoort,
een tilapia-achtige en een zalm en stelden fysieke schade aan de zwemblaas vast bij

geluidsniveaus van 204 tot 210 dB re 1 pPa s SEL,„. Hier viel op dat met name
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soorten met een zwemblaas schade hadden van heiwerkzaamheden terwijl vissoorten
zonder zwemblaas geen effect ondervonden.
Casper ef ai. (2013) liet daarnaast zien dat bij een baarsachtige, de verwondingen ten
gevolge van geluidspulsen vooral in grotere exemplaren ontstaan en minder in kleine
exemplaren. In deze studie kwam echter ook naar voren dat het grootste deel van de
dieren herstelde van de opgelopen verwondingen binnen 10 dagen. Nederlands
onderzoek (Bolle et ai., 2014) bevestigt deze resultaten. Ook bij dit onderzoek zijn

verwondingen waargenomen bij juveniele zeebaars (Dicenirarchus iabiax) die
blootgesteld werden aan heigeluid. De verwondingen bleken in het laboratorium niet
tot mortaliteit te leiden op de korte termijn, na 13 dagen was al enig herstel van
verwondingen te zien.

Conclusie

Verstoring

Habifattypen

Habitatsoorfen

Score

Habita/typen
Vertroebeling vindt lokaal plaats en zal geen effect hebben op omringende habitattype
(score neutraal (0)). Dit komt doordat habitattypen gelegen in de buurt van de
stortlocatie voornamelijk (hooggelegen) zachthoutooibossen zijn, die niet of nauwelijks
overstromen. Er is dus geen sprake van sedimentatie door opwelling van
zachtsubstraat in deze gebieden. Bovendien is de mate van vertroebeling tijdelijk en
het sterkst rond de stortlocatie, waar geen aangewezen habitattypen voorkomen. Het

geluid dat ontstaat bij het storten van de breukstenen en staalslakken heeft geen
effect op de omringende habitattypen. Het geluid is boven water dermate gering dat
dit wegvalt tegen het achtergrondgeluid van de intensieve beroepsscheepvaart. Onder
water komen geen specifieke habitattype en/of habitatrichtlijnsoorten voor (score
neutraal (0).

Ha bi/a/soorten
De noordse woelmuis komt in de Oude Maas alleen voor in de vochtige tot natte
rietlanden bovenstrooms(figuur 4). Voor de noordse woelmuis geldt dat de
werkzaamheden dus geen nadelig effect hebben. Verstoring door geluid of

vertroebeling tijdens de werkzaamheden is voornamelijk van invloed op het
onderwaterleven en benedenstrooms gebieden.
Sinds 1995 heeft de bever zich permanent gevestigd in de zachthoutooibossen van
de Oude Maas. De bever maakt gebruik van het water om zich te verplaatsen, maar is

geen zichtjager. De bever eet boombast in de winter en kruidachtige vegetaties in de
zomer. Op de bever heeft vertroebeling en onderwatergeluid dus geen negatief effect
(score neutraal (0)).
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5.3 Habitatverlies

Het aanbrengen van bestorting vindt plaats buiten de begrenzing van het Natura
2000-gebied. Er is daarom geen ruimte beslag op de habitattypen Rivieren met
slikoevers (H3270), Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland (H6430) of
Bossen op alluviale grond (H91EO) waarvoor het Natura 2000-gebied Oude Maas is

aangewezen.
Los daarvan leidt de ingreep er wel toe dat het huidige bodemleven in de erosiekuil
(deels) verloren gaat. Doordat de staalslakken gestort worden bovenop
zachtsubstraat gemeenschappen (benthos) zullen deze gemeenschappen op korte
termijn vernietigd worden. Monitoringsresultaten laten echter zien dat op reeds eerder
verstevigde vooroevers in relatief korte tijd weer nieuw zachtsubstraat tot sedimentatie
komt, ook als er sprake is van erosie in het gebied (Van den Heuvel-Greve et al. 2012,
2013 en Tangelder et al., 2014, 2015). Het harde substraat leent zich ervoor om zand
vast te houden waardoor lokaal sedimentatie kan ontstaan. Het nieuwe zachte
substraat, dat zich ontwikkelt boven op het kunstmatige harde substraat (staalslakken
I breuksteen) is in potentie geschikt voor aan zachtsubstraat gebonden organismen;
herkolonisatie is daarom mogelijk. Bij eerdere bestortingen in de Westerschelde werd
na 3 jaar (Hoedekenskerke) en 5 jaar (Rithem) in grote mate herstel waargenomen
van de bodemdiergemeenschappen in zachtsubstraat. Effecten van ruimtebeslag op
de kwantiteit van habitattypen zijn daarom voor een belangrijk deel slechts tijdelijk.

Bovendien bestaat de gemeenschap levend op de bodem naar alle verwachting niet

uit een soortenrijke gemeenschap of een gemeenschap met een hoge dichtheid. Er is

immers een erosiekuil ontstaan wat duidt op een (lokaal) sterke erosie, waardoor
bodemleven beperkt in rijkdom en dichtheid is (Ysebaert ef al., 1993,2002,2007). De
algemene ecologische effecten zijn daarom ais beperkt tot zeer beperkt ingeschat.

Conclusie

Ruimtebeslag

Habitaftypen

Habilalsoorfen

Score

Habitattypen
De stortlocatie zijn gelegen in het water en liggen buiten de begrenzing van het
Natura 2000-gebied. Er is daarom geen sprake van habitatverlies (effect neutraal (0)).

Habitatsoorten
Het leefgebied van de Noordse woelmuis is niet direct gelegen aan het stort en
plangebied. Waardoor habitatverlies van de noordse woelmuis door de
werkzaamheden ook niet ter sprake is (score neutraal (0)). Ook voor de bever speelt
habitatverlies geen rol, aangezien de werkzaamheden geen habitattype van de bever
aantasten en bovendien in noordelijke delen plaatsvinden, terwijl de bever zich
voornamelijk in de zuidelijke gebieden (bovenstrooms) ophoudt (figuur 3).
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5.4 Effecten op vissen

Het storten van het bestortingsmateriaal wordt uitgevoerd met een kraanschip en
grijper. Met behulp van de grijper wordt het bestortingsmateriaal op de bodem
aangebracht door het materiaal ongeveer 2 meter boven de bodem los te laten. Het
storten van grote stukken breuksteen zal een hardere klap geven dan het storten met
staalslakken maar verondersteld wordt dat een dergelijke klap niet vergelijkbaar is met
het geluidsniveau van heien (welke kan oplopen tot 220 db). Aangezien de effecten
van geluidspulsen door heiwerkzaamheden slechts licht negatief lijken te zijn voor
vissen, wordt aangenomen dat effecten van geluidspulsen door bestorting met
staalslak of breuksteen niet significant zijn. Ook hierbij wordt verondersteld dat er
mogelijk ook sprake is van herstel op korte termijn en dat vissen zonder zwemblaas
waarschijnlijk nauwelijks last hebben van de geluidspulsen.

Effecten van biotoopvernietiging op vissen zijn, in tegenstelling tot die op
bodemdieren, indirect (verdwijnen van voedsel). De vissen zelf zijn niet gebonden aan
een plek en zijn instaat om weg te zwemmen van de ingreep.
De Oude Maas is zelf niet aangewezen voor trekvissen als elft, fint, rivierprik, zalm en
zeeprik. Wel kan er mogelijk sprake zijn van externe werking voor Natura 2000-
gebieden in de omgeving die wel voor deze soorten zijn aangewezen, zoals het
Haringvliet (Stevens et a/., 2009/2011). De biotoopvernietiging treedt echter zeer
lokaal op en is bovendien tijdelijk van aard. Al met al is er geen negatief effect te
verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten voor naburige
Natura 2000-gebieden.

5.5 Uitloging metalen

Staalslakken en breuksteen bevatten metalen die (deels) onderhevig zijn aan
uitloging. Zo is bekend dat uit breuksteen de volgende metalen kunnen uitlogen:
arseen(As), barium (Ba), Cadmium (Cd), kobalt (Co), fluoride (F), kwik (hg),
molybdeen (Mo), sulfaat (S), antimoon (Sb), seleen (Se), tin (Sn) en vanadium (V)

(Jansen et al., 2015). In de Wilde et al., (2002) is uitloging van metalen uit

breukstenen en staalslakken gemeten. Daarbij kwam bij fijn breuksteen Antimoon
(Stibium Sb), Barium (Ba), Molybdeen (Mo), Cadmium (Cd), Vanadium (V) en Zink

(Zn) vrij. Overige metalen hadden een gehalte beneden de detectielimiet.
Staalslakken kunnen ook forse hoeveelheden voor het milieu problematische zware
metalen bevatten. De slakken Van Tata Steef bevatten bijvoorbeeld zo'n vier procent
mangaan (Mn), 0.6 procent vanadium (V) en 0.2-0.3 procent chroom (Cr). Bij slakken
van electrostaal fabrieken kan de hoeveelheid chroom oplopen tot ongeveer vier
procent(Ouderenjournaal, 2009 ). De metalen in staalslakken die onderhevig zijn aan
uitloging waren tot 1995 broom (Br), chloor (Cl) en fluor (F). Door een verbetering in

het productieproces is de uitloging van broom en fluor duidelijk verminderd, maar is de
uitloging van barium (Ba) juist toegenomen. Voor LD-staalslakken voor de waterbouw

'iio://www.oudereniournaai.ni/coiumns/siaaisiakken/
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is met name uitloging van vanadium geconstateerd en in minder mate antimoon (tabel
5.1) (Glorius et al., 2014; Hofstra et al., 2010; Heuvel-Greve et al., 2011).
In onderzoek is aangetoond dat de gemiddelde uitloging van alle metalen uit zowel
breuksteen als staalslakken ver onder de maximale emissiewaarde vastgesteld in het
Besluit Bodemkwaliteit bleef (Hofstra et al., 2010). Het Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
stelt onder andere eisen aan de maximale uitloging van zware metalen uit

bouwstoffen .

Voor het BBK ligt aan de maximale emissiewaarden voor uitloging een
ecotoxicologische risicobeoordeling ten grondslag. Daarbij is gekeken naar het
daadwerkelijke effect van de gebruikte bouwstof op het leven in de bodem en het
grondwater. Bij de bepaling van de gewenste maximale emissie-eisen is gerekend
met een maximaal toelaatbare toevoeging (MTT) die hoort bij een hoog ecologisch
beschermingsniveau, de HC 5 (hazardous concentration), zoals vastgelegd in het
Nationaal Milieubeleidsplan 3. Bij dit beschermingsniveau vertoont 95% van het
ecosysteem geen aanwijsbare negatieve effecten van de emissies (Nota van
Toelichting).
De staalslakken die worden toegestaan bij de ingreep voldoen allen aan de maximale
uitloogeisen van het BBK. Het standaard uitloogonderzoek volgens het BBK is

uitgevoerd door enkele weken lang (demi)water door een kolom met de betreffende
bouwstof te voeren, om vervolgens het gehalte aan zware metalen en andere stoffen
opgelost in het water te meten (diffusieproef). In 2009 — 2010 is ook onderzocht of de
uitloging bij gebruik van zeewater significant verschilt van uitloogonderzoek met
demiwater. Dat bleek niet het geval. Het betreffende onderzoek geeft aan dat uitloging
van alle onderzochte stoffen (waaronder een reeks zware metalen en ook fluoride,
sulfaat en bromide) alleen barium ten opzicht van demiwater in zeewater een duidelijk

verhoogde uitloging laat zien (Hofstra ef a/., 2010).

Het zeewater dat bij de uitlogingsproeven is gebruikt was afkomstig uit de
Oosterschelde. In het onderzoek zijn staalslakken van vier verschillende producenten
onderzocht. Deze vertoonden onderling geen wezenlijk verschil in uitloging tijdens de
proeven (Hofstra ef a/., 2010). Zowel in demiwater als in zeewater blijft de uitloging

van metalen uit staalslakken en breuksteen ver beneden de toegestane maximale
emissiewaarden uit de BBK, te weten onder de 6% van de maximale toegestane
waarde (Tabel 5.1).

hiio //www.rwsieefomoevino nl/onderweroen/bodem-onderorond/bbk/
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Tabel 5.1 Experimentele resultaten uit onderzoek van Hofstra et al., 2010 na de uitloging
van metalen uit staalslakken en breuksteen. Met in de laatste kolom de
maximaal toegestane waarde(lntron 2010,a,b,c,d,fj

Parameter
Gemiddelde uitloging Gemiddelde uitloging

Maximale
emissiewaardedemiwater mg/m2 zeewater (mg/m2)
BB K (mg/m2)

LD-staalslak
ARCELORMITTAL

Barium

Vanadium
Antimoon
Chroom

Fosforslak
Barium

Fluoride
Antimoon

Seleen
LD-staa I slak Thyssen

Barium

Vanadium
Antimoon
Cadmium

Molybdeen
LD-staalslak HKM

Barium
Vanadium
Antimoon
Cadmium
Chroom

Molybdeen
LD-staalslak Corus

Barium
Vanadium
Antimoon
Cadmium

Loo&I

Molybdeen
Fijn breuksteen Vaulx s

Antimoon
Barium

Molybdeen
Cadmium
Vanadium

Zink

& 2,0
8,6

& 0,16
&2,0

9,4
150

0,016
& 0,28

&2,0
11

& 0,016
0,042
&0,4

&2,0
17

& 0,16
0,042

2,1
0,405

&2,0
26

& 0,16
0,041
&4,0
& 0,4

0,11
0,3

0,05
0,001
0,08
0,15

6,5
23

& 0,16
2

11

360
0,0165
0,295

5,6
30

& 0,16
0,075
& 0,4

7,9
34

& 0,16
& 0,04
2,45
& 0,4

5,3
27

& 0,16
0,04
&4,0

&0,4

1500
460
8,7
120

1500
10000

8,7
4,8

1500
460
8,7
3,8
144

1500
460
8,7
3,8
120
144

1500
460
8,7
3,8
400
144

0,16
22
1

0,04
4,6
4,5
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Effecten op biota
Voor metalen zijn weinig maatstaven van de toelaatbare hoeveelheid in biota. Enkel
voor kwik is er een richtlijn aanwezig voor zoetwater. Daarnaast is voor drie metalen
een milieukwaliteitsnorm vastgesteld in mariene biota (OSPAR 2009; EC, 2008). Deze
waarden zijn voornamelijk gebaseerd op wat toelaatbaar is voor menselijke
consumptie (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Richtlijnen voor metalen in biota

Metsel

tMelhrli Kwik

Kw i/i

Cadmium

Norm

0,02 mg/kg natgewicht

2.5 mg/ kp drooggewicht

7,5 mg/kg drooggewmht

5,0 mg/kg drooggewlcht

Spacldcstis

Voor h/ota

Voor mosselen sn oesters

Voor mosselen en oester

Voor mosselen en oester

Re/ersnke

EC, 2009

OSPAR, 2009

OSPAR, 2009

OSPAR, 2009

Flora
De opname en ophoping van zware metalen door planten en dieren varieert sterk,
zowel tussen soorten als tussen metalen (Heuvel-Greve et al., 2010l2011; Glorius at
al., 2011). Dit komt onder andere door de voedselstrategie (hoe neemt een
organisme zijn voedsel op), filtratiecapaciteit, maar ook de manier waarop organismen
omgaan met metalen.
Zo heeft ook de vegetatie binnen de verschillende habitattypen die overstromen
verschillende strategieen om met de metalen om te gaan. In het algemeen heeft
zuurstofverlies van de wortels een sterke concentratie van metalen rond deze
plantendelen tot gevolg. Rietplanten hebben een excluder-strategie waarmee ze
metalen kunnen vasthouden l concentreren rond de wortels. De beschikbaarheid van
deze metalen in de bodem wordt hiermee verlaagd. Door deze 'excluder-strategie'an
rietplanten en de specifieke fysische en chemische bodemeigenschappen rondom de
rietplant wordt er maar een fractie van de metalen opgenomen door de rietplanten
(Teuchies et al., 2006). Het risico op metaalvergiftiging van insecten en detrituseters
bij consumptie van levende of dode delen van de rietplanten wordt hierdoor dus
verkleind. Ook de nalevering van metalen aan de rivier door afstervende plantendelen
wordt verkleind. Rietplanten kunnen daardoor een bijdrage leveren aan de
immobilisatie van metalen in de bodem (phytostabilisatie). Phyto-extractie (maaien en
afvoeren van de planten als beheersmaatregel om de voorraad zware metalen te
verkleinen) is echter geen optie (Weis & Weis, 2004); de metalen zitten immers niet in

het blad maar rondom de wortels. Bij andere planten soorten zoals bijvoorbeeld
wifgenroosje is dit juist wel een optie. Het wilgenroosje is juist in staat grote
hoeveelheden zware metalen op te nemen uit het water en vast te leggen in het
levend biomassa van de plant (Vandecasteele et al., 2005). Daarentegen stelt deze
plant de metalen daardoor ook beschikbaar aan hogere trofische niveaus.

Fauna
Metalen die vrijkomen uit staalslakken kunnen opgenomen worden door dieren die

leven op of rondom de staalslakken (epifauna). De mate van opname hangt af van de
soort. Door predatie van o.a. epifauna door vissen en kreeftachtigen kan ook in

hogere trofische niveaus accumulatie van metalen optreden.
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In een onderzoek van Imares in 2014 door Jansen et af., is gekeken naar het effect
van de huidige staalslakken op biota in het mariene ecosysteem. Daarbij bleek dat de
hoeveelheid metalen in voornamelijk zakpijpen sterk toeneemt na het plaatsen van de
staalslakken. Ook mosselen leken een jaar na plaatsing van de staalslakken een
verhoogde hoeveelheid metalen in hun weefsel te hebben. Voor lood en cadmium zijn

ook overschrijdingen geconstateerd van de OSPAR norm bij zakpijpen en mosselen,
maar dit was ook zichtbaar op referentielocaties waar geen bestorting had
plaatsgevonden. Significante effecten bleven daardoor uit, doordat er sprake is van
een grote jaarlijkse- en ruimtelijke variatie in metaalgehalten. Een groot seizoenseffect
werd ook aangetoond (Mubiana et al., 2005&2006), met piekconcentraties in maart en
april (voorplantingsseizoen) en lage concentraties in wintermaanden. Eventuele
verschillen in metaalgehalten in biotasoorten over de monitoringsjaren heen lijken

eerder verklaarbaar door autonome ontwikkelingen (natuurlijke variatie) dan door het
uitlogen van metaal uit staalslakken en/of breuksteen. Ook blijkt dat er geen
aanwijzingen zijn dat de verhoogde concentraties van sommige zware metalen in

enkele organismen op de langere termijn letale of groeiremmende effecten hebben.
Daarbij is betrokken dat die verhoogde concentraties worden toegeschreven aan de
directe opname van die metalen van het oppervlak van de staalslakken door
organismen die daarop groeien, omdat nauwelijks sprake is van een
concentratieverhoging van zware metalen in het water (Glorius & Van den Heuvel-
Greve, 2011). Bovendien zijn de gevonden verhogingen in sommige op staalslakken
groeiende organismen metalen (chroom, mangaan, ijzer) die niet accumuleren in de
voedselketen. Er zijn dan ook geen effecten te verwachten op vis, vogels en
zoogdieren die direct dan wel indirect leven van organismen die op staalslakken
groeien (Roex et al., 2010).
Samenvattend blijkt dus dat de uitloging van metalen ver onder de toegestane norm
ligt (maximaal 6% van de norm in staalslakken) (Hofstra et al., 2011). Bovendien is in

zoutwater biota geen verschil waargenomen in de opgenomen hoeveelheid metalen
tussen referentielocaties (niet onder de invloed van staalslakken) en locaties met
staalslakken, enkel seizoensfluctuaties waren zichtbaar (Jansen et al., 2015; Mubiana
et al., 2005&2006). Aannemelijk is dat zoetwater biota eenzelfde reageert. Een
significant effect op de ecologie is daardoor uit te sluiten.

Conclusie

Uitlogen metalen

Habitattypen
Habitatsoorfen

Score

Hatffta ffypen
Getijdengebieden van de Oude Maas zijn door de geschiedenis heen sterk vervuild
met zware metalen. Door het persistente karakter van deze contaminanten kan deze
vervuiling nog decennia lang een risico zijn.
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De metalen die uitlogen bij het storten van staalslakken en breuksteen, zullen

voornamelijk in benedenstroomse delen terechtkomen. Aangezien dit bij materialen
die voldoen aan het bouwstoffenbesluit maar in zeer geringe hoeveelheden het geval
kan zijn, zullen habitattypen langs de Oude Maas daar geen merkbare invloed van
ondervinden. Temeer omdat zich hier voornamelijk zachthoutooibos bevindt, dat
nauwelijks meer overstroomt. De wilgen komen dus niet of nauwelijks in contact met
water dat uitgeloogde metalen kan bevatten. Bovendien is de mate van uitloging ver
onder de gestelde emissiewaarden (Bbk), waardoor er dus geen effecten verwacht
worden op de habitattypen (score neutraal (0)).

Habitatsooifen
Het uitlogen van metalen kan een effect hebben op het leefgebied van de noordse
woelmuis. De additionele concentratie van metalen in de waterkolom is echter
beperkt. Bovendien accumuleert riet geen metaal waardoor de beschikbaarheid van
de metalen via riet (voedsel noordse woelmuis) nihil is. Het effect van uitlogen van
metalen op noordse woelmuis wordt daarom als niet significant beschouwd (score
neutraal (0)).

Voor het uitlogen van metalen geldt dat door de beperkte hoeveelheid dit ook geen
invloed heeft op de bever. Wel kan bij accumulatie van metalen in wilgen de bever
nadelig belnvloedt worden. De bever eet immers wilgen, waardoor deze metalen
accumuleert in zijn systeem wat in grote hoeveelheden schadelijk kan zijn. Voor nu is

echter de hoeveelheid metalen die vrijkomen door uitloging dermate beperkt dat
directe schade wordt uitgesloten. Bovendien zal door stroming de overgrote
hoeveelheid metalen benedenstrooms vervoerd worden en dus niet in contact komen
met het leefgebied van de bever bovenstrooms van de ingreep (score neutraal (0)).

5.5 Kalk uitspoeling

Staalslakken bestaan voor een klein percentage uit kalk (2-6'Io) in de vorm van
kalkpitten. Bij het gebruik van staalslakken als bestortingsmateriaal kan deze kalk

uitspoelen en daardoor de pH van het omringende water verhogen. Deze verandering
in pH kan nadelige effecten hebben op de flora en fauna in de directe omgeving. Het
optreden van uitspoeling en daarmee nadelige effecten is afhankelijk van
verschillende factoren, waaronder de omvang van het werk en de omvang van de
doorstroming (Sloot et al., 2007).
Hoe hoger de hoeveelheid vrije kalk in de staalslakken, hoe grote de kans is dat de
staalslak onderhevig is aan uitspoeling. Bovendien bepaalt ook de grote van de
staalslak de hoeveelheid uitspoeling. Uit onderzoek blijkt dat de korrelgradatie een
belangrijke rol speelt bij de emissie van alkalische bestanddelen en reducerende
species uit slak. Uit de modelberekeningen blijkt dat een grove slak (mediaan
groter dan 45mm) geen netto verspreiding van alkalische componenten en
reducerende species oplevert. Het pH en redox front blijft in het slakpakket.
Voor fijnkorrelig materiaal is de neutralisatie door koolzuur uit de lucht en uit de
bodem, alsmede de neutralisatie door de bodem onvoldoende om op langere
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termijn de verspreiding van alkalische stoffen en reducerende species tegen te
houden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze conclusies slechts gebaseerd zijn

op (state of the art) modelberekeningen (Sloot ef ai., 2007).
In dit project worden staaislakken gebruikt van de sortering 40/200mm of groter met
een DN50 van 0,092m hetgeen valt in de categorie "grofkorrelig materiaal".

Effect op biota
Voor oppervlaktewater geldt dat pH&9 een kritieke waarde is en boven deze pH
waarde onomkeerbare nadelige ecologische effecten plaatsvinden voor zowel flora als
fauna. Vissterfte treedt op bij hoge pH waarden door alkose. Alkose is een verstoring
van het zuur-base evenwicht door ophoping van alkalische reststoffen in het lichaam
waardoor het bloed alkalischer wordt dan normaal. Alkose kan al optreden bij een pH
waarde boven de 8, hoewel dit vissoort- en locatie-specifiek is. Bij een plotselinge
verandering in pH (acuut) kan er massale vissterfte optreden. Bij chronisch optreden
van een pH stijging kan de vis zich eerst nog goed aanpassen en kan het lang duren
voor de vis dood is. Als gevolg van basisch water wordt kieuw en vinweefsel
vernietigd en kunnen melkachtige plakken en rode huidgedeelten te zien zijn,
voornamelijk aan de buik. Ook kan de uitspoeling van kalk effect hebben op het leven

op land. De Oude Maas is een zoetwatergetijderivier en daardoor komen er delen van
het land onderwater te staan bij hoogtil. Hierdoor is het theoretisch mogelijk dat de
toename van kalk ook effect kan hebben op de habitattypen langs de oever. Op dit

moment is de pH van het water van de Oude Maas rond de 8. Bij 8,5 tot 9 wordt de
kwaliteit voor biota matig en boven de 9,5 slecht. Door het gebruik van grove
staalslakken met een laag percentage kalk zal mede door verdunning en stroming de
pH van het water niet significant veranderen. Waardoor habitattypen en soorten geen
invloed ondervinden van een hoger Ph.

Conclusie

Uitspoelen kalk

Habifattypan

Habifatsoorfan

Score

0*

* op voorwaarde van een grove sfaaisiak (mediaan groter dan 40 mm)

Habifaffypan
Het uitspoelen van kalk heeft geen effect op de habitattypen van Natura-2000 gebied
Oude Maas. Door gebruik van grove staalslakken zal kalk zeer beperkt uitspoelen en
daardoor dus niet de pH van het water veranderen (score neutraal (0)). Bovendien
zal kalk vervoert worden naar de benedenstroomse gebieden, waar voornamelijk
zachthoutooibossen voorkomen. Deze gebieden staan niet onder invloed van de
getijdewerking en overstromen niet of nauwelijks (Rijkswaterstaat et ai., 2015; van der
Staal et ai., 2007).
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Habifatsoorfen
Het uitspoelen van kalk uit staalslakken kan de pH van de waterkolom verhogen.
Daardoor kan het water onder andere vissterfte teweegbrengen (bij pH&9). Bevers en
noordse woelmuizen zwemmen beide in het water van de Oude Maas. Bij water met
hoog pH zal er schade ontstaan aan de huid van de dieren. Bij de huidige storting
wordt een grove staalslak gebruikt waarbij uit modelstudies blijkt dat hierbij de pH in

het omliggende water niet toeneemt. Daardoor zal er geen significant effect optreden
voor de habitatrichtlijnsoorten, score neutraal (0)
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6 Mitigatie van effecten en kennisleemten

6.1 Mitigatie

Verschillende mitigerende maatregelen zijn mogelijk om de effecten van het storten
van staalslakken en breuksteen zoveel mogelijk te minimaliseren.

Effect

Verstoring (geluid)

Verstoring (geluid)

Ph verhoging door kalk
uitspoeling
Stortgesteente *

Mitigatieactie

Verkort werkzaamheden

Geen werkzaamheden
nachts.

Grove maat staalslak

Keuze voor een gesteente
met weinig
metalen/contaminanten

Doel

Korte verstoring kan de
(tijdelijke) gevolgen op vissen
en bodemleven beperken

's De trek van trekvissen vindt
met name s nachts plaats.

Hoe grover de steen hoe
minder kalk zal uitspoelen

Uitloging en uitspoeling zo
veel als mogelijk beperken

* Keuze voor stortgesteente in de huidige situatie is beperkt door de spoedprocedure,
vanwege het veiligheidsrisico.

6.2 Kennisleemten

De effecten van storting van staalslakken en breuksteen m de erosiekuilen bij

Spijkenisserbrug brengen nog zekere onzekerheden met zich mee, aangezien maar
beperkt onderzoek gedaan is. De belangrijkste kennisleemtes zijn:

Verstoring

De toename van onderwatergeluid (dB) door het storten van staalslakken en
breukstenen is nauwelijks onderzocht. Monitoring tijdens de start zou meer
duidelijkheid kunnen geven over het geluidsniveau. Zodat gewaarborgd blijft dat
deze beneden een veilig limiet is.

Uitloging metalen
Voor de huidige locatie blijven de uitlogingswaarden (mg/m2) ver beneden de
norm van het Bbk. Onduidelijk is echter de hoeveelheid na cumulatie van de
verschillende stortlocaties en de achtergrondconcentratie. Monitoring tijdens het
storten zou hier meer duidelijkheid over kunnen bieden
Verspreiding van de metalen over het plangebied en daarbuiten is onbekend. Het
is niet duidelijk in hoeverre de stroming de opgeloste metalen vervoert.

Uitspoeling kalk

De mate van uitspoeling van kalk is in de huidige voortoets gebaseerd op
modelstudies. Hoe de staalslakken zich in de veldsituatie gedragen is nog
onbekend. Onderzoek en monitoring na storten zou dit kunnen uitwijzen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Effect op habitattypen

Verstoring
-Geluid (tijdelijk)

-Vertroebeling (tijdelijk)
Habitatverlies
Uitlogen metalen
Uitspoelen kalk

Effect op habitatrichtlijnsoorten
Verstoring
-Geluid (tij delij k)

-Vertroebeling (tijdeljik)
Habi tatverlies

Uitlogen metalen
Uitspoelen kalk

Score

0

0
0*

Score
0

0

0
0*

* op voorwaarde gebruik grove staalslak (mediaan 40 mm)

Voor zowel de habitatrichtlijnsoorten als de habitattypen worden geen significante
effecten verwacht door de ingreep. Daartoe is er ook geen vergunning nodig op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998.
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Bijlage 1 Wettelijk kader

1.3 Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet t 998 (kortweg: Nbwet) heeft tot doel het beschermen en
instandhouden van bijzondere gebieden in Nederland. De belangrijkste zijn Natura
2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.

Beheerplan
Beheerplan van Natura 2000-gebieden

Artikel 19a lid 1: Gedeputeerde staten stellen voor een gebied een beheerplan vast waarin wordt

beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te worden en op welke wijze.

Tevens kan het beheerplan beschnjven welke handelingen en ontwikkelingen in het gebied en

daarbuiten het bereiken van de instandhoudingsdoelstelhng niet in gevaar brengen, mede gelet op
de instandhoudingsmaatregelen die worden getroffen.

bd 3: Tot de inhoud van een beheerplan behoren ten minste

a. een beschrijving van de beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van natuurhjke

habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van mstandhouding
in het aangewezen gebied mede in samenhang met het bestaande gebruik in dat gebied en, voor
zover relevant voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstelbng, daarbuiten
b. een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakehike maatregelen met het oog op de onder a
bedoelde resultaten.

lid 10: Voor zover er in een beheerplan projecten worden opgenomen die niet direct verband houden met

of nodig ziin voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie

met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende
gebied, wordt het beheerplan eerst vastgesteld nadat gedeputeerde staten een passende
beoordeling hebben gemaakt van de gevolgen voor het gebied, waarbij rekemng wordt gehouden
met de instandhoudingsdoelstelbng van dat gebied, en is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in

de artikelen 19g en 19h.

Habitaffoefs voor activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden
In de habitattoets dient onderzocht te worden of een activiteit, gelet op de instandhou-
dingsdoelstellingen, negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied kan hebben en
zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. In beginsel dient dit plaats te vinden
door middel van een passende beoordeling. Om procedurele redenen kan er voor
worden gekozen om een orientatiefase — soms ook wel 'voortoets'enoemd — te
doorlopen. De inhoudelijke studie is in grote lijnen identiek. De orientatiefase kan
leiden tot de conclusie dat een passende beoordeling noodzakelijk is als significante
effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. In de passende beoordeling
kan aanvullend onderzoek uitgevoerd worden, er kunnen in de passende beoordeling
ook mitigerende maatregelen opgenomen worden die er voor zorgen dat significante
effecten met zekerheid zijn uit te sluiten.

In een 'orientatiefase'f 'passende beoordeling'orden de effecten apart en in

samenhang met die van andere plannen en projecten ('umulatieve effecten')
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beoordeeld. )n de orientatiefase dient de beoordeling plaats te vinden zonder de
mitigerende maatregelen mee te wegen, al kan het zinvol zijn de
mitigatiemogelijkheden vast in beeld te brengen.

De toetsen kunnen de volgende uitkomsten hebben.
Er treden met zekerheid geen effecten op; er is geen vergunning op grond van
de NBwet nodig en evenmin aanvullende maatregelen. Wej wordt aanbevolen
de conclusies van dit onderzoek aan het bevoegd gezag voor te leggen.
Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Voor activiteiten
die (mogelijk) een significant hebben is een vergunning nodig, die kan worden
aangevraagd op basis van een "passende beoordeling" en na het doorlopen
van de ADC-toets (zie Bijlage 1). Vooroverleg met het bevoegd gezag is

noodzakelijk.
Er zijn (mogelijk) wet effecten, maar die zijn beperkt en zeker niet significant,
bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning nodig is. In de
vergunningsvoorschriften kunnen maatregelen worden opgelegd om negatieve
effecten te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet nodig om
significante effecten te voorkomen.

Het verdient altijd aanbeveling de uitkomsten van de toets met het bevoegd gezag te
bespreken.

Als significante effecten niet kunnen worden uitgesloten mag een vergunning alleen
worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria:

Er zijn geen geschikte Alternatieven.
Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder
redenen van sociale en economische aard.
Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie.

Habitattoets: de toetsing van projecten en plannen volgens de Nbwet (verkort)
Artikel 19d, lid1: Het is verboden zonder vergunning (...) projecten te reakseren of andere handelingen te

verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling l...) de kwaliteit van de natuurkike habitats en
ds habitats van soorten m esn Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of esn significant

verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige

projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handebngen die de natuurlgke

kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
Arbkel 19e: [Het bevoegd gezag) houdt bij het verlenen van een vergunning rekemng

a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking

heeft, gelet op ds instandhoudingsdoelstelling, kan hebben voor een Natura 2000-gebied;
b. met een vastgesteld beheerplan, en

c. vereisten op economisch, soaaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale

bijzonderheden
Arbkel 19f, lid1: Voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een

Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combmatie met andere projecten of plannen
sigmficants gevolgen kunnen hebben voor hst desbetreffende gebied, maakt ds initiatiefnemer een
passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de

instandhoudingsdoelstelling van dat gebied.

39



Artikel 19g, lid 1: Indien een passende beoordeling is voorgeschreven kan een vergunning slechts worden

verleend indien [het bevoegd gezag] zich op grond van de passende beoordeling ervan heelt
verzekerd dat ds natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast.

bd 2: Bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor een project kan [het bevoegd gezag] ten aanzien
van Natura 2000-gebieden waar geen pnoritair type natuurlijke habitat of priontaire soort voorkomt,

een vergunmng voor het realiseren van hst desbetreffende project slechts verlenen om dwmgende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.

bd 3: Ten aanzien van Natura 2000-gebieden waar een pnontair type natuurlijke habitat ol een priontaire

soort voorkomt, kan [het bevoegd gezag[ bij ontstentenis van alternatieve oplossingen voor sen
project of andere handeling een vergunning slechts verlenen:

a. op argumenten die verband houden met de mensebike gezondheid, de openbare veiligheid ol
voor het mibeu wezenlijke gunstige effecten of

b. na advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om andere dwmgende
redenen van groot openbaar belang.

Arbkel19h, lid1: Indien een vergunning om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt

verleend voor projecten, waarvan niet met zekerheid vaststaat dat die de natuurlbke kenmerken

van het Natura 2000-gebied niet aantasten, verbindt [het bevoegd gezag[ aan die vergunning in

ieder geval het voorschnlt inhoudende de verpbchting compensersnde maatregelen te treffen.

N.B. Het bevoegd gezag is meestal gedeputeerde staten van plaats waar het pro/ect plaatsvmdt, maar
soms is dat ds minister van EZ.

Anikel 19j, lid1: Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan

dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelbng voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een sigmricant

verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen rekemng

bd 2:

a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en

b. met het voor dat gebied vastgestelde beheerplan.
Voor plannen, die niet direct verband houden met of nodig ziln voor het beheer van een Natura

2000-gebied, maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten signilicante

gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, maakt het bestuursorgaan een passende
beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhou-

dingsdoelsteging.

Cumulatieve effecten
In het onderzoek naar cumulatieve effecten, wordt het effect van het onderhavige plan
of project in combinatie met andere ingrepen in beeld gebracht. Met andere woorden:
in een studie naar de cumulatieve effecten dienen a//e activiteiten (bestaand gebruik,
nieuwe projecten) en plannen te worden betrokken, die op dezelfde instand-
houdingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben als het eigen project/plan.
Het doet daarbij in beginsel niet ter zake of er een verband is tussen het eigen
project/plan en de andere projecten en plannen, of dat de effecten tijdelijk zijn of (naar
verwachting) slechts beperkt van omvang zijn.

Significantie
Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van menselijk handelen het
verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen sterk wordt bemoeilijkt of onmogelijk
wordt gemaakt. Dat is in ieder geval zo, als het oppervlak van een habitattype of een
leefgebied of de kwaliteit van habitattype of leefgebied of de omvang van een
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populatie lager wordt dan genoemd in de instandhoudingsdoelen in het
aanwijzingsbesluit. In de Leidraad bepaling Significantie wordt het begrip 'significante
gevolgen'oegelicht.

Externe werking
Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die
activiteiten negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen voor het gebied (kunnen)
veroorzaken. Dit wordt de 'externe werking'an de bescherming genoemd.

Beslaand gebruik
Bestaand gebruik volgens de Nbwet is gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Bestaand gebruik dat
zeker geen significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied heeft, kan zonder
vergunning worden voortgezet. Als significante effecten niet kunnen worden
uitgesloten is een vergunning nodig.

Artikel tgd, lid 2: Het verbod, bedoeld in het eerste kd, is niet van toepassing op het realiseren van

projecten of het verrichten van andere handehngen, waaronder bestaand gebruik, alsmeds de

wijzigingen daarvan, overeenkomstig een beheerplan.

hd 4: Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bestaand gebruik, behoudens indien

dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een
Natura 2000-gebied maar dat afzondsrklk of in combinatie met andere projecten of plannen
significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied.

Beschermde naluurmonumenlen
Het is niet toegestaan (zonder vergunning) handelingen te verrichten die het natuur-
schoon of de natuurwetenschappelijke waarde van beschermde natuurmonumenten
aantasten. De toetsing voor beschermde natuurmonumenten is tamelijk licht. Er hoeft
bijvoorbeeld geen sprake te zijn van een (dwingende) reden van groot openbaar
belang, er is geen verplichte alternatievenafweging en geen compensatieplicht.
Dit lichte toetsingskader is ook van toepassing op de zogenaamde "oude doelen", de
doelen op het gebied van natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van
(voormalige) staats- en beschermde natuurmonumenten, die zijn opgegaan in de
nieuwe Natura 2000-gebieden.

Zorgplicht
Artikel 191 legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op.
Deze zorg houdt in ieder geval in dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die handeling achterwege te
laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben
betrekking op de instandhoudingsdoelen in het geval van een Natura 2000-gebied en
op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonument.

'eidraad bepaling sigmficantie. Nadere mtleg van het begrip 'significante gevolgen'it de
Natuurbeschermingswet. Pubbcatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010.
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Bijlage 2 Stroomschema
significantiebepaling

Iteeew taelererer e snikhete Srhosiee eeeveree r Sa taae

8ijlage 1: Doorjoopschema bepaling significantie

ln dil d rloopschems staan de benodigde stappen vermeld. Na het doorlcopschsma zl/n een paar
voorbeelden opgenomen met verschillende uit kameten

Bepaal Wat er bf het Habitatlype en/af ds soort moet warden gameten.

Bepaal de Precisie van de maateenheid van het Habaattype en/of ds soort, zie hiervma de
grafie/endacuhwnten.

Bepaal de Heg lntoestand: de oppen takte / omvang of de kwalitwt zoals bedaekf m de
instandhoudkrgedoetstetting. Dan moet er neder uitgezocht worden, bijvoarbeeld a.d.h.v.
ksrtedngen. hoe graat dil dan was tsn tfde van aanwijzing.

Bepaal de Actuele situatie: dit is de oppervlakte / omvang of kwaliteit ten ttds van beaardekng

Bepaal de Verwachte afname (het ef/sct van de ingreep) zo objectief mogelijk. Sossnige effecten
zullen met een grotere zekerheidemarge le bepalen zijn dan andere.

~
Bepaal of de verwachte afname Ideiner of arater ie dan de minimumoaoervlekte/amvana (Precisie)

Kleinen
htm SIOhdlcaht

l o~er
l

Bepad of sr mogelt/k een Significant effect ie, dus of de verwachte
afname ten opzchte van de actuele situat/s kan leiden tot het niet halen
van de inetandhoudingedaelsteling.

Nee ('afmmerrh
I

htm elClhmlcaht

Ja

Bekijk of de afname opgevangen kan warden doer de Veerkracht af
specifieke bijzonderheden en mgieukenmerken (zie hoc/detuk 8)
zadsreg dat het langjarig gemiddelde nmt onder de
thstandhaudingsdoetsteBng komt.

Ja: I

niet einnirrewnt

Stroomschema sjgnificantjebepajjng volgens Regiebureau Natura 2000 (Leidraad d.d. 7 juli 2009).
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Bijlage 3 Gebruik Mijnsteen

Wanneer staalslakken en/of breuksteen niet voldoende voorhanden zijn bestaat er
een kans dat de erosiekuilen (deels) gevuld worden met mijnsteen. De mate van

uitloging van metalen uit mijnsteen is verder nog niet uitgebreid onderzocht.
Mijnsteen bestaat voornamelijk uit zandsteen en kleisteen mogelijk met bijmengingen
van kolengruis. Door het verschil in oorsprong varieert mijnsteen in opbouw en mate
van verontreiniging. Mijnsteen bevat het mineraal pyriet (FeS2) dat bij contact aan de
lucht oxideert en Fe en SO4 en zuur afgeeft. Dit is een doorlopend proces. De in

Nederland toegepaste mijnsteen is grotendeels (75%) afkomstig uit Duitsland .

Mijnsteen is een relatief zwak materiaal en kan door verwering verfijnen en
uiteenvallen of verpappen", voornamelijk als de conditie van de mijnsteen doorlopend
wijzigt van nat naar droog en omgekeerd. In de huidige situatie zal de steen
permanent onderwater zijn en daardoor niet zo snel verweren, er komt immers weinig
tot geen zuurstof bij.

In het verleden is mijnsteen regelmatig toegepast voor oeverbescherming. Het gaat
hierbij met name om zwarte (ongebrande) mijnsteen, waarbij vooral de uitloging van
SO4 beperkingen met zich meebrengt.

In de mijnsteen die is vrijgekomen in de tijd dat de hydraulische stuts nog PCB-

houdende olie bevatten, kunnen theoretisch gezien PCB's worden aangetroffen. In de
praktijk is in de mijnsteen die vooral uit Duitsland naar Nederland is verscheept, geen
PCB's aangetroffen. Ook in de Limburgse depot-mijnsteen zijn geen PCB'

aangetroffen.

Er is ook rode (gebrande) mijnsteen op de markt. Rode mijnsteen ontstaat door de
verbranding van zwarte mijnsteen in de mijnsteenbergen. Deze mijnsteen heeft
minder milieubezwaren dan het ongebrande zwarte mijnsteen. Rode mijnsteen is

duurzamer dan zwarte mijnsteen en is op beperkte schaal in de wegenbouw ingezet
in ongebonden steenfunderingen en ophogingen. Ook wordt het thans op kleine
schaal toegepast in de middenbermen van wegen en als verhardingslaag voor
wandelpaden.

Effect op Flora en Fauna
Wanneer mijnsteen in contact komt met kalkrijk (grond)water kan gips worden
gevormd. Een goed voorbeeld van milieuverontreiniging door gips (CaSO,), o.a. in

Limburg is het neerslaan hiervan in beken, sloten en plassen bekend, doordat met
gips verontreinigd opkwellend grondwater aan de oppervlakte komt.

'ttp://www.bodemrichtliin.nUBibiiotheek/bouwstoffen-en-a/valsto//en/mijnsteen



Effect Mijnsteen

Uitspoelen kalk

Habitattypen

Habitatsoorten

Score

* Nadelige effecten zijn op voorhand niet uit te sluiten door onzekerheden, vandaar
scoort het negatief

Habiiatiypen
Uit mijnsteen kan voornamelijk sulfaat uitlogen. Wat pH verlagend kan zijn. De mate
waarin het pH verlagend is wordt bepaald door de stroming en hoeveelheid water. In

de Oude Maas is de stroming en het waterlichaam groot genoeg om de pH verlaging
te bufferen. Wel kan er nog een additioneel effect optreden bij het uitlogen van sulfaat.
Sulfaat kan namelijk in combinatie met kalk gips vormen wat mogelijk neerslaat in

aanliggende gebieden en zo het water en habitat verontreinigd. Eerder onderzoeken
naar het uitloog gedrag van mijnsteen tonen zeer hoge concentraties van sulfaat
rondom het gesteente en in het grondwater. Wanneer dit sulfaat dus in contact komt
met kalk vormt zich gips. In Limburg is dit al gezien &n gebruik van mijnsteen in beken
en sloten (Scheurs et ai., 2012). Gips kan irritatie aan luchtwegen maar ook aan de
ogen en de huid. Voor planten is gips echter niet direct toxisch een plant heeft zelfs
calcium nodig om o.a. nieuw blad aan te groeien. Gips is ook een bekend meststof om
planten met een calcium tekort tegemoet te komen.
De hoeveelheid sulfaat die dus vrijkomt is marginaal vergeleken met het
waterlichaam, bovendien is het ontstaan van een deel gips niet direct schadelijk voor
planten in aangrenzende habitattype. Wel kan het zo zijn dat mijnsteen in combinatie
met staalslakken grotere hoeveelheden gips kan vormen, doordat uit staalslakken kalk
kan uitlogen. Het gebruik van mijnsteen op habitattypen scoort dus negatief (-).

Habitatsoorfen
Mijnsteen heeft als grootste risico dat het in combinatie met kalk gips kan vormen wat
neerslaat in aanliggende gebieden. Voor zoogdieren kan gips een irriterende werking
hebben op ogen, luchtwegen en huid. Zowel de bever als de noordse woelmuis zijn in

contact met het water van de Oude Maas en daardoor ook eventueel m contact met
het gevormde gips. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat zowel de noordse woelmuis
als bever schade ondervindt. Daarom scoort het gebruik van mijnsteen negatief (-).
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Bijlage 4 Habitattypen Oude Maas
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