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1. Inleiding 

In vergelijking met het zuiveringsslib van drink-, riool- en industrieel afvalwater, wordt er relatief 
weinig onderzoek verricht naar behandelingstechnieken en recyclagemogelijkheden voor bagger- en 
ruimingsspecie. Nochtans zijn de wereldwijd geproduceerde hoeveelheden van bagger- en 
ruimingsspecie vele malen groter dan deze van de andere slibstromen samen.  Wellicht is de 
desinteresse te wijten aan het feit dat bagger- en ruimingsslib  (voornamelijk de speciefractie met een 
zandgehalte lager dan 60%) meestal verontreinigd is met zowel organische (minerale olie, pesticiden, 
PAK’s) als anorganische stoffen (vnl. zware metalen).  Bovendien heeft deze stroom een lage 
bouwtechnische kwaliteit.  Dit maakt het immers moeilijk om een behandelingsproces uit te werken 
dat economisch gezien kan concurreren met het storten van het gedroogde materiaal.  Een duurzame 
behandeling van bagger- en ruimingsslib houdt een fysico-chemisch proces in dat bestaat uit 
verschillende stappen: drogen, scheiden in verschillende fracties, vernietigen of verwijderen van 
organische componenten, verwijderen of immobiliseren van anorganische stoffen, en recyclage van de 
gezuiverde materialen (1-2).  Voor de eerste twee stappen kan teruggegrepen worden naar bestaande 
industriële technieken die ook gebruikt worden voor RWZI en gelijkaardig industrieel slib.  Deze 
technieken zijn reeds de experimentele fase ontgroeid en worden hier niet verder besproken.  Het 
onderzoek in verband met de aanwezige polluenten richt zich op thermische behandeling (3-5), (fyto-
)extractie (6-10), flotatie (11-15), of elektrodialyse (16-18).  Hoewel elk van deze technieken 
perspectieven biedt voor specifieke componenten, lijkt de thermische behandeling toch de meest 
efficiënte.  Verhitten biedt immers een oplossing voor de aanwezigheid van zowel organische (m.n. 
door het vernietigen) als voor anorganische (m.n. door het immobiliseren) stoffen, én kan integraal 
deel uitmaken van een behandeling met het oog op recyclage.  Onderzoek naar recyclage van bagger- 
en ruimingsspecie richt zich immers vooral op bouwtoepassingen (19), zoals de specie door verhitten 
om te vormen tot baksteen (3), lichtgewicht grind (4), tegels (5) of cement (20).  Ook nuttige 
toepassing op een stortplaats (21-22) wordt onderzocht, maar is uiteraard een laagwaardige recyclage-
optie. 
 
2. Onderzoek naar thermische behandeling 

De belangrijkste onderzoeksroute binnen thermische behandeling is het bakken van (bagger)slib tot 
bakstenen.  Deze techniek wordt niet alleen onderzocht voor baggerslib, maar ook voor andere slibs, 
m.n. RWZI-slib en industriële slibs.  Niet alle specie komt in aanmerking: ze moet voldoen aan 
bepaalde mineralogische eisen en bepaalde verontreinigingen kunnen met deze techniek niet of 
onvoldoende worden geïmmobiliseerd. De resultaten zijn gelijklopend en worden hier samen 
besproken. 
 
Na drogen wordt het slib vermengd met additieven (bv. natuurlijke klei, bodemas van een 
huisvuilverbrandingsinstallatie, baksteengruis), opnieuw bevochtigd en vervolgens gebakken op hoge 
temperatuur (880-1200°C) gedurende een bepaalde tijd (1-10u) in een moffeloven of bakinstallatie op 
pilootschaal (3, 23-26).  De hoeveelheid slib in het mengsel varieert van 9 tot 98 gew.%. 
De civiel-techische kwaliteit van de bakstenen wordt voornamelijk beïnvloed door de hoeveelheid 
slib, de korrelgrootte van het gebruikte slib en de baktemperatuur.  Hoe hoger de hoeveelheid slib, hoe 
lager de kwaliteit (grotere waterabsorptie, grotere krimp, hogere porositeit, hoger gewichtsverlies, 
lagere dichtheid, lagere druk- en buigsterkte, lagere vriesweerstand) (3, 23-25) .  Door een goede 
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keuze van korrelgrootte en baktemperatuur kan dit kwaliteitsverlies echter beperkt gehouden worden, 
zodat aan de nodige kwaliteitseisen voldaan blijft (3, 24-25).   
De uitloging van zware metalen uit het baggerslib wordt sterk beperkt door de verhitting tijdens het 
bakproces (25).  Vergelijkbare technieken – sinteren en smelten – worden in Japan gebruikt om zware 
metalen in de residu’s van huisvuilverbranding te immobiliseren (27).  Om de vrijzetting van 
polluenten te evalueren tijdens de levensduur van de bakstenen en op het einde ervan (als bouw- en 
sloopafval), werden uitloogproeven uitgevoerd op verkleind materiaal (verpulverde bakstenen) – zodat 
enkel nog chemische immobilisatie een rol speelt, en geen fysische inkapseling – en vergeleken met 
commercieel beschikbare bakstenen.  Voor baggerslib-bakstenen werden verhoogde 
uitloogconcentraties van zware metalen gevonden, maar over het algemeen bevonden de resultaten 
zich binnen aanvaardbare grenzen (30).  Mogelijk vormt de uitloging van sulfaat een probleem (3).  
Mits een goede procesvoering bij slopingswerken, kan dit echter onder controle gehouden worden. 
 
3. Van onderzoek naar praktijk 

Een voorbeeld van een geïntegreerd proces om bagger- en ruimingsspecie te behandelen en te 
recycleren is het Hamburg Dredged Material Management concept (28-30), uitgewerkt in een project 
dat meer dan tien jaar liep.  Dit concept omvat het gebruik van bezinking, ontwatering, het METHA 
(Mechanical Treatment of Harbour Sediments) project, waterzuivering, voldoende stortcapaciteit en 
experimentele recyclage-technologie.  Met dit proces wordt jaarlijks 500000 m³ zandige sedimenten 
en 1,2 miljoen m³ klei- en klei/zand-sedimenten uit de haven van Hamburg (Duitsland) verwerkt. 
In het bezinkingsbekken wordt zand (> 63 µm) gescheiden van kleideeltjes en organische stof.  Deze 
laatsten vloeien samen met het water uit het bekken, terwijl het zand op de bodem achter blijft.  Het 
bezinkingsbekken kan slib dat bestaat uit max. 15% klei efficiënt verwerken.  De ontwateringssite 
bestaat opnieuw uit bezinkingsbekkens waar klei-sedimenten in gestort worden.  Wanneer de vaste 
deeltjes na enkele weken bezonken zijn, wordt het bovenliggende water afgetapt, en laat men het 
sediment drogen aan de lucht.  Vervolgens graaft men het sediment uit het bekken en stockeert men 
het in hopen, waar het verder uitdroogt.  Na een periode van 9 maanden tot één jaar, waarbij men het 
sediment regelmatig in nieuwe hopen brengt, bereikt het materiaal een drooggewicht van 55-60 gew%. 
De METHA-technologie bestaat uit een geheel van zeven, (hydro-)cyclonen, spiralen en persen, die 
klei/zandsedimenten verwerkt tot afzonderlijke zand- en kleistromen.  Het vervuilde water van 
ontwatering of persen wordt behandeld in een waterzuiveringsinstallatie met flocculatie-tank.  Een 
stortplaats is beschikbaar voor sterk vervuilde klei en zuiveringsslib.  Als recyclage-opties voor 
gezuiverd zand en klei worden het gebruik in bouwtoepassingen en het produceren van keramische 
producten overwogen.  Zo wordt het sediment gebruikt in de aanleg van stortplaatsen op de site (als 
minerale onder- en bovenlagen) en voor het opvullen van oude, ongebruikte bekkens in de haven.  Het 
produceren van keramische toepassingen, zoals bakstenen als gevelstenen (tot 70% METHA klei) en 
lichtgewicht grind (tot 10-20% gezuiverde klei), werd reeds in industriële proefprojecten uitgevoerd 
waarbij aan alle geldende (civiel-technische en milieu-)voorwaarden voldaan werd.  De gevelstenen 
werden omwille van het negatieve imago vooral gebruikt om industriële en publieke gebouwen mee 
op te trekken. Onlangs werd de productie van gevelstenen echter stopgezet omwille van de hoge 
kosten. Een deel van de Hamburgse specie wordt nu gebruikt voor de productie van lichtgewicht 
granulaten in Lamstedt nabij Bremen. Hier wordt  slechts 10 % van de grondstof vervangen door 
specie (30).  Men is van oordeel dat deze toepassingen pas rendabel zullen worden wanneer de kost 
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voor het storten van dergelijke materialen substantieel verhoogt.  Deze vaststelling geldt trouwens ook 
voor andere landen (1).  
 
Ook met sedimenten van de haven van Bremen (Duitsland) onderzoekt men de haalbaarheid van 
baksteenproductie (3, 31-32).  In een productie-eenheid op industriële schaal werden bakstenen 
gemaakt die bestaan uit 50 gew% baggerspecie, 10% baksteengruis (afkomstig van de uitval van een 
conventionele baksteenproductie) en 40% natuurlijke klei.  Enkele aanpassingen aan het conventionele 
productieproces waren nodig: condensatie en zuivering van het water afkomstig van het drogen, en het 
voorzien van rookgaszuivering.  De resulterende bakstenen blijken, mits optimalisering, te voldoen 
aan de geldende milieuhygiënische en civiel-technische voorwaarden.   
 
In Vlaanderen was en is er recent enige beweging vast te stellen inzake de recyclage van bagger- en 
ruimingsspecie.  In 1996 onderzocht Argex, de producent van geëxpandeerde kleikorrels, de 
vervanging van natuurlijke klei door baggerslib (33).  Ondanks veelbelovende resultaten werden geen 
verdere stappen gezet (34).  DEC werkte samen met een aantal steenbakkerijen aan de productie van 
bakstenen met baggerslib (35).  Evenals in Hamburg werd dit project stopgezet wegens het gebrek aan 
financiële haalbaarheid in vergelijking met het storten van baggerslib (36). Indien de overheid 
hoogwaardige valorisatie van baggerslib wenst te stimuleren, lijkt een gericht overheidsbeleid dus op 
zijn plaats. 
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