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Onderwerp : De Centrale As, wateruittreding en uitloging staalslakken pakket

Geachte Statenleden,

lnleiding
In het project De Centrale As zijn in de ophogingen van het viaduct over de Stroobosser
Trekfeart (oostelijk van Dokkum), de viaducten bij De Falom en Broeksterwald en bij het
knooppunt afslag De VVestereen (alle tussen Dokkum en afslag De VVestereen) zogenaannde
staalslakken toegepast. Dit materiaal bij de viaducten is aangebracht tegelijk met de aanleg
van de weg in de jaren 2015 en 2016.

De Centrale As is destijds aangelegd vanuit een aantal uitvoeringscontracten. Per contract
betrof dit verschillende aannemersbedrijven, die nog steeds betrokken zijn bij het betreffende
werk dat zij hebben gerealiseerd.

Het noordelijke wegdeel ter hoogte van Dokkum betreft uitvoeringscontract Noord 1, het
wegdeel tussen Dokkum en afslag De VVestereen betreft uitvoeringscontract Noord 2 en het
wegdeel ter hoogte van knooppunt afslag De VVestereen betreft uitvoeringscontract Noord 3.

Hierna te noemen Noord 1, Noord 2 en Noord 3.

Geconstateerd is dat er sprake is van ongewenste wateruittreding uit het asfalt- en slakken-
pakket. Dit is zowel van invloed op de bermen en omliggende waterhuishouding, als op de
civieltechnische constructie van de weg.

Aanvankelijk leek deze wateruittreding kleinschalig van omvang en relatief eenvoudig be-
heersbaar en oplosbaar. Gaandeweg, ook op basis van recent uitgevoerde onderzoeken,
bleek de situatie cornplexer te zijn.
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Wat speelt er in Noord 1?
Eind 2017, ruim een jaar na openstelling, is ter plaatse van de noordelijke ophoging van het
viaduct Trekfeart (Noord 1) geconstateerd dat er sprake was van wateruittreding in de berm.
Dit water komt op een tweetal plaatsen van enkele vierkante meters groat uit het slakken-
pakket. Door de reactie van het water met de slakken is dit water sterk pH verhoogd (alka-
lisch). Dit water neemt metalen en andere stoffen mee (uitloging) naar het laagste punt van
uittreding.

Dit vormt een ongewenste belasting van het milieu. Daarom zijn maatregelen nodig. Derhal-
ve heeft de aannemer direct in overleg en afstemming met VVetterskip Fryslan na deze eer-
ste constatering een tijdelijke maatregel getroffen in de vorm van een drainage en het op-
vangen van dit vrijkomende water in een deel (yak) van de berms loot. Zo kan het warden
opgevangen en per tankauto warden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Wat speelt er in Noord 2?
In het voorjaar van 2018 is bij De Falom geconstateerd dat er sprake is van druppelsgewijze
wateruittreding in de berm op een handvol plaatsen. Oak hier komt het water waarschijnlijk
Lilt het slakkenpakket.

De aannemer van dit uitvoeringscontract heeft na deze constatering direct in overleg en af-
stemming met VVetterskip Fryslan een voorziening ingericht als gecontroleerde lazing op de
Falomsterfeart. Deze beheersingsmaatregel werd voor een tijdelijke periode toegestaan. Dit
jaar is de tijdelijke situatie aangepast en sindsdien wordt het water opgevangen en afgevoerd
naar een verwerkingsinrichting.

In het voorjaar van 2018 is tevens bij de afslag naar Damwald/Broeksterwald geconstateerd
dat er sprake is van uittredend alkalisch water. Zo was er een zichtbare aantasting van de
graszode op enkele kleine plekken in de bermen. Op deze locaties was geen sprake van
verontreiniging van het oppervlaktewater. Voor de bodem ging het am kleinschalige veront-
reinigingen. Conserverende maatregelen leken niet direct nodig en een definitief herstelplan
is in de maak.

Wat speelt er in Noord 3?
In de ophogingen van Noord 3 is vooralsnog geen zichtbare wateruittreding geconstateerd.
Er wordt regelmatig gemonitord.

Scheurvorming asfaltverharding
Door de reactie van water met staalslakken is sprake van zwel van het staalslakkenpakket.
Onder zwel wordt verstaan het toenemen van het volume als gevolg van de werking van wa-
ter. In zowel Noord 1 als Noord 2 leidt dit tot scheurvorming in het asfaltpakket, zichtbaar aan
het oppervlak van het wegdek. Deze scheuren warden op aantal, lengte en diepte gemoni-
tord en zijn door de aannemers gedicht. De verkeersveiligheid is geborgd, oak voor de ko-
mende winterperiode. De provincie is op basis van het hierna nader toegelichte uitgevoerde
onderzoek van mening dat het aannemelijk is dat er een oorzakelijk verband ligt tussen reac-
tie van water met de staalslakken en daarmee zwel en scheuren in het wegdek (asfalt).

De aannemers treffen niet alleen maatregelen ter voorkoming van uittredend alkalisch water
en uitloging. Ze pakken oak de asfaltverharding aan een vernieuwen die waar nodig. Het
herstellen van de verhardingen staat in verband met de weercondities die nodig zijn voor een
kwalitatief goed eindresultaat gepland voor het voorjaar of zomer van 2022.
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Onderzoeken
De belangrijkste vraag die bij deze constateringen gesteld moet worden is wat de oorzaak is
van deze uittreding van alkalisch water en wat de effecten hiervan op het milieu zijn. Om
daarover uitsluitsel te krijgen zijn diverse onderzoeken en monitoringen gestart.

Uit de reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de milieu-hygienische (bodem)kwaliteit in de
omgeving van de ophogingen negatief is beInvloed door de aangebrachte constructie. Er is
sprake van alkalisch water en uitloging van stoffen die staalslak-gerelateerd zijn waaronder
barium en vanadium. De vervolgonderzoeken hebben zich met name gericht op wat er in de
ondergrond en ophogingen aan waterstromingen en waterstanden aan de hand is en welke
oplossingen effectief zijn om de wateruittreding voorgoed te voorkomen. Dit zijn complexe
vraagstukken gebleken. Zowel de aannemers als de provincie hebben daarvoor expertise in
de arm genomen. Dergelijke onderzoeken kostten derhalve meer tijd dan waar op was gere-
kend.

In oktober 2020 heeft de aannemer bij De Falom en Dwarsloane (Noord 2) ter plaatse aan-
vullende onderzoeken gedaan door in het weglichaam (opbouw vanaf oorspronkelijke maai-
veld) te kijken wat zich daar afspeelt. Dit werd gedaan door middel van het graven en nader-
hand dichten van sleuven naast het weglichaam. De resultaten van dit onderzoek, maar ook
die van de monitoring, vormen nu de basis voor het op handen zijnde pakket aan herstel- en
beheersingsmaatregelen.

De aannemer van het uitvoeringscontract van de ophogingen bij de Trekfeart (Noord 1) gaat
eind september a.s. ter plaatse een soortgelijk onderzoek uitvoeren om eveneens na te gaan
wat zich afspeelt in deze ophoging. In de afgelopen periode — vanaf de constatering — zijn
peilbuizen geplaatst, grondonderzoeken uitgevoerd en watermonsters genomen en geanaly-
seerd waarbij over deze periode tevens de veranderingen zijn gemonitord. Dit vergelijkbare
onderzoek is nodig omdat de situatie hier weer anders is, zoals de grondopbouw. De resulta-
ten hiervan vormen dan vervolgens de basis voor het herstelplan bij deze ophoging.

Oorzaak, gevolg en vervolg
Met de toepassing van staalslakken mocht worden verwacht dat er een water-afsluitende
laag (zogeheten korst) op de staalslakken zou ontstaan. Deze laag zou waterindringing van
bovenaf in het staalslakkenpakket moeten voorkomen. In het onderzoek bij De Falom en
Dwarsloane in oktober 2020 is geconstateerd dat deze korstvorming vrijwel geheel ont-
breekt.

Bij Noord 3 heeft de aannemer gekozen voor een water-afdichtende folie op het slakkenpak-
ket om te voorkomen dat water kan indringen in dit pakket. Dit lijkt vooralsnog te werken. De
aannemers van Noord 1 en van Noord 2 hebben deze keuze niet gemaakt en hadden het
vertrouwen dat de te verwachten korst voldoende waterkerend zou worden. Het gevolg van
de indringing van hemelwater en/of grondwater is dat dit water in contact komt met de staal-
slakken en een reactie aangaat met bepaalde bestanddelen uit deze slakken. Niet uitgeslo-
ten is dat ook water dat van onderop kan komen mede oorzaak kan zijn van de wateruittre-
ding. Het vervolgens uittredende alkalisch water mag niet in het milieu terecht komen.

Nu de onderzoeken binnenkort tot afronding komen is het streven van de aannemer van
Noord 2 om nog dit najaar te starten met, waar nodig, sanering van grond en maatregelen
die voorkomen dat er opnieuw water in de slakken kan komen. Herhaling van de uittreding
wordt voorkomen door de staalslakken af te dekken met een waterdichte constructie. Het
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definitieve herstel van Noord 1 zal waarschijnlijk voorjaar 2022 plaatsvinden. Tot het defini-
tieve herstel zullen de tijdelijke maatregelen in zowel Noord 1 als Noord 2 in stand warden
gehouden. De herstelplannen van Noord 1 en van Noord 2 moeten nog door de provincie
warden beoordeeld en goedgekeurd. Tevens warden deze plannen tegelijk besproken met
en voorgelegd aan de bevoegde gezagen.

Financieel
Een belangrijke vraag is wie de kosten van de hier beschreven maatregelen voor zijn reke-
ning moet nemen. Hoewel de provincie vooralsnog van mening is dat de betreffende aanne-
mingsbedrijven dat moeten doen, moet daarover nog overleg met hen plaatsvinden.
VVij zullen u daarover te zijner tijd nader informeren.

VVij vertrouv\An erop LI hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeer ,e Staten van Fryslan,

drs. A.A.N_Lfirbk, zittef

R.E. Bouius - Remersma, MBA MOM, secVetaris

voor deze drs. AL Piet, loco-secretrs
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