
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) 
fase II (1992-1996) 

projectleiding en secretariaat: 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (REA) 
Postbus 17,8200 AA Lelystad 03200-70456/70533 

ONDERZOEK NAAR PRODUKTEN VOOR 

IN SITU BIOLOGISCHE REINIGING VAN WATERBODEMS 

Eindrapport 

opdrachtgever: 
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) 

uitvoering: 
Bioclear Milieubiotechnologie bv 
Grontmij Advies & Techniek bv 

eindrapportage: 
Haskoning bv 
POSW 

april 1994 

RIZA-nota nummer: 94035 
ISBN: 9036903343 

.- -__I__ 





VOORWOORD 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) van 
Rijkswaterstaat beoogt het ontwikkelen van, uit technisch, milieuhygiënisch en 
economisch opzicht, toepasbare technieken voor de sanering van verontreinigde 
waterbodems. 

In de eerste fase van het programma (POSW-I, 1989-1991) zijn een groot aantal 
technieken onderzocht op de technische toepasbaarheid en de kosten. Bij afronding 
waren slechts enkele technieken operationeel en diverse andere veelbelovend. In de 
huidige tweede fase (POSW-11, 1992-1996) ligt de nadruk op techniekoperationalise- 
ring en proefprojecten waarin ketens van technieken op praktij kschaal worden getest. 

Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 
is belast met de coördinatie van het POSW. Hiertoe is een programmabureau 
ingesteld waaronder drie werkgroepen functioneren: 
- techniekoperationalisering, gericht op haalbaarheidsstudies, opschaling en praktijk- 

proeven van veelbelovende technieken; 
- pilotsaneringen, waarin de toepasbaarheid van technieken in een integrale sane- 

ringsketen op praktijkschaal wordt beproefd; 
- beoordeling van ketens en onderdelen daarvan op milieu-effecten en financieel- 

economische aspecten. 

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar vier 
produkten voor in situ biologische reiniging van waterbodems. Het onderzoek is 
uitgevoerd Grontmij Advies & Techniek bv en Bioclear Milieubiotechnologie bv onder 
begeleiding van de projectgroep Biologisch Reinigen, onderdeel van de werkgroep 
techniekoperationalisering van POSW. De eindrapportage is opgesteld door Hasko- 
ning bv en POSW. 
De vier produkten zijn de afgelopen jaren op de markt verschenen en zouden een 
goedkoop en eenvoudig alternatief kunnen bieden voor het gangbare baggeren en ex 
situ verwerken of storten. 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de onderzochte produkten geen eigenschappen 
bezitten die onder veldcondities een stimulans teweegbrengen op de biologische 
afbraak van organische stof en verontreinigingen als olie en PAK, of op slibvolumere- 
ductie. 

Lelystad, mei 1994 
namens de projectgroep Biologisch Reinigen van POSW-I1 

dr. M.M.A. Ferdinandy 
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SAMENVAITING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van Rijkswaterstaat is in het kader van het Programma Ontwikkeling 
Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) een onderzoek uitgevoerd naar vier 
produkten voor 'in situ biologische reiniging van waterbodems'. Het onderzoek is 
uitgevoerd door Grontmij Advies & Techniek bv en Bioclear Milieubiotechnologie bv. 
De onderzochte produkten waren: Udati, Aquaplancton (per 1-1-94 Hydroperfect), 
Clearwater Revival (CWR) en Augmented Bio Reclamation/Conditioning in situ 
(ABR-CIS). 

De gangbare saneringswijze voor waterbodems is baggeren, gevolgd door ex situ 
verwerking of berging. Biologische afbraak van organisch materiaal (slib) en organi- 
sche verontreinigingen (zoals olie en PAK) is in principe mogelijk. Afbraak van PAK 
en olie verloopt in situ (ter plekke in de waterbodem) van nature zeer traag. De 
biologische afbraak van organische stof en verontreinigingen vindt alleen plaats in 
aanwezigheid van voldoende zuurstof, voldoende afbrekende bacteriën, nutriënten, een 
neutrale pH en een geschikte temperatuur. Tevens moet de verontreiniging voor de 
bacteriën beschikbaar zijn. In de waterbodem vormt zuurstof vaak de eerste beperken- 
de factor. 

De produkten voor in situ biologische reiniging worden simpelweg uitgestrooid over 
het oppervlaktewater of gemengd met de waterbodem. De werking is gebaseerd op de 
in de produkten aanwezige kalk, nutriënten, zuurstofbronnen en/of bacteriën. De 
methode zou een snel en goedkoop alternatief kunnen zijn voor de gangbare sane- 
ringswijze van waterbodems. 

Toepassing van de produkten vereist dat zij inderdaad werkzaam zijn door afbraak 
van sediment en organische verontreinigingen en bovendien geen nadelige effecten 
veroorzaken door het vrijkomen van metalen of toxische omzettingsprodukten. 

Doelstelling en opzet 

Het doel van het onderzoek was het testen van de werking van de produkten en het 
vaststellen van mogelijke bij-effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 
waterbodem bij toepassing van de produkten. 

Het onderzoek heeft bestaan uit meerdere onderdelen: 
1: Evaluatie van bestaande informatie: 

produktinformatie van de producenten en rapportages van door 
derden uitgevoerde praktijkproeven. 

chemische en microbiologische analyse. 

a: optimale condities; 
b: gesimuleerde veldcondities; 
c: in het veld (in situ) 

2: Analyse van de Droduktsamenstellingen; 

3: BeDroeving van de werking OD sedimenten onder verschillende condities; 

Het onderzoek is uitgevoerd met het waterbodemsediment van de Kameriksche 



Wetering en het Apeldoorns kanaal. Deze locaties zijn geselecteerd op grond van zes 
criteria: aanwezigheid voldoende sediment, voldoende ruimte voor proefvakken, 
afwezigheid lozingspunten, geringe waterstroming, representatief verontreinigingspa- 
troon (olie: 1.500 en 15000 mgkg ds, PAK 12 en 79 mgkg ds), en voldoende verschil 
in organische stofgehalte (22 en 37 % van de droge stof) in beide sedimenten. 
Desondanks bleek tijdens de praktijkproef de stroming in het Apeldoorns Kanaal toch 
zo sterk te zijn dat verwijdering van de slibschermen (die dienden ter afbakening van 
de proefvakken) nodig was, waarna de praktijkproef in het Apeldoorns Kanaal is 
stopgezet. 

Bestaande informatie 

De informatie van de producenten gaf aan dat de produkten alle kalk bevatten, alle 
behalve Aquaplancton bacteriën bevatten en alle tenminste een reductie van het 
sedimentvolume teweegbrengen. ABR-CIS en CWR bevatten ook zuurstofdragende 
verbindingen. Udati levert ook het nevenprodukt Udati-Metir bestaande uit een 
lamellair silicaat dat speciale metaalbindende eigenschappen heeft. 

De gepresenteerde praktijkervaringen waren vaak onvoldoende gedocumenteerd ten 
aanzien van de vastlegging van de uitgangssituatie, het volgen van de gebeurtenissen in 
blanco controlevakken en de aantallen monsters en analyses. 

In de praktijkonderzoeken, uitgevoerd door derden, werden wisselende resultaten 
behaald, waardoor eenduidige conclusies niet te trekken zijn. Met name is naar voren 
gekomen dat het vaststellen van de nulsituatie en het vergelijken van onbehandelde en 
behandelde vakken van groot belang is voor de beoordeling van de produkteffecten. 

Bij de proef met CWR te Enkhuizen zijn in de onbehandelde vijver nauwelijks 
veranderingen opgetreden. In de behandelde vijver is het slibvolume met 14 % 
afgenomen en was de beginconcentratie aan PAK variabel (ca. 10 tot 60 mgkg ds). In 
één behandeld compartiment nam de hoeveelheid PAK toe en organische stof af, 
terwijl in twee andere compartimenten het tegenovergestelde gebeurde. In het 
oppervlaktewater werden verhoogde gehaltes aan NH,-N en P-totaal aangetroffen. 
Met Udati (Herwen) trad zowel in het proefvak als in het referentievak een toename 
van het organische stof gehalte op. In het proefvak nam de hoeveelheid PAK af van 
6,4 naar 4,5 mgkg ds, wat werd geïnterpreteerd als '30 % afname', terwijl deze lage 
concentraties allebei binnen de gebruikelijke analyse-variatie liggen. Met ABR-CIS in 
Zierikzee is een afname van PAK (50 %, beginwaarde 30 á 60 mgkg ds) en organi- 
sche stof (50 %) opgetreden in zowel het behandelde als het onbehandelde vak. Toch 
werd slibvolumereductie (20 %) alleen in het behandelde vak waargenomen. Ten 
aanzien van de olie werden in het proefvak wel significant betere resultaten geboekt 
dan in het referentievak (78% ipv 25 % afname). 

Samenstelling 

Na analyse van de chemische samenstelling bleek dat alle produkten inderdaad kalk 
bevatten. Daarnaast werden in sommige produkten verhoogde gehaltes aan sulfaat, 
fosfaat, Kjeldahl-stikstof of metalen aangetroffen. 



Analyse van de bacteriële samenstelling van ABR-CIS, CWR en Udati toonde aan dat 
het aantal heterotrofe bacteriën varieerde van 107 tot lolo per gram produkt. Van deze 
heterotrofe bacteriën was slechts een klein gedeelte in staat te groeien op minerale 
olie en PAK. Bij de door de producenten voorgeschreven dosering zou dit een 
toename inhouden van 1% van het aantal olie-afbrekers dat van nature aanwezig is. 
Voor PAK-afbrekende bacteriën was dit percentage nog lager. Verder bleek uit 
specifieke mineralisatieproeven onder optimale kweekcondities in het laboratorium dat 
de afbraakcapaciteit voor olie en PAK van deze bacteriën slechts meetbaar was bij 
een honderdvoudige verhoging van de normale produktdosering. 

Werking onder optimale condities 

Om de maximaal mogelijke effecten op sediment vast te stellen, zijn batch-experimen- 
ten in het laboratorium uitgevoerd. Hierbij zijn voor biologische activiteit optimale 
condities aangelegd: volledige menging, een temperatuur van 20 "C en een aëroob 
milieu. De incubaties hebben 16 weken geduurd en zijn uitgevoerd met de twee 
geselecteerde sedimenten. Om de werking van zuurstofdragende verbindingen in ABR- 
CIS en CWR vast te stellen, zijn dezelfde experimenten uitgevoerd onder anaërobe 
condi ties. 
In de blanco-proeven en die met CWR, trad een sterke pH-daling op waardoor 
biologische activiteit geremd wordt. In de experimenten met Aquaplancton, ABR-CIS 
en Udati bleef de pH neutraal en werd ten opzichte van de blanco verhoogde afbraak 
van organische stof, minerale olie en PAK geconstateerd. Dit positieve effect is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan pH-buffering. Het kwantitatief vaststellen van de 
PAK-afbraak was moeilijk omdat - met name onder anaërobe condities, een sterke 
verhoging van het PAK-gehalte optrad. 
In de anaërobe experimenten is geen verschil in afbraak waargenomen tussen de vier 
produkten, zodat geen aanwijzing gevonden is voor de aanwezigheid van effectieve 
zuurstofbronnen in ABR-CIS of CWR. 

Werking onder gesimuleerde veldcondities 

Om de veldsituatie te simuleren en effecten op sediment toch goed te kunnen meten, 
zijn in het laboratorium kolomexperimenten, bij 20 "C, uitgevoerd. In de stilstaande 
glazen kolommen kon met name de sliblaagdikte, alsmede effecten op het bovenstaan- 
de water, nauwkeurig werden gevolgd. 
In alle kolommen bleef de sliblaagdikte gedurende 24 weken nagenoeg gelijk. De pH 
van het sediment was in alle gevallen neutraal en er is geen afbraak van olie of PAK 
waargenomen. Verhoogde gehalten aan metalen zijn noch in het poriewater, noch in 
het bovenstaande water aangetroffen. Uitzondering hierop vormt het bovenstaande 
water van de blanco-kolom met specie uit het Apeldoorns kanaal. Hier had het 
bovenstaande water een lage pH (pH 4,7) en zijn verhoogde gehaltes aan nikkel en 
zink gemeten. 

Werking onder veldcondities, 'in sim 

Tenslotte is in de Kameriksche Wetering een praktijkonderzoek uitgevoerd, waarbij de 



produkten werden gedoseerd in met slibschermen gecreëerde proefvakken van circa 
30 bij 13 meter. Voor ABR-CIS zijn twee vakken ingericht: één waarin de totale 
behandeling (toevoeging produkt in de bodem middels mechanisch mengen) en één 
waarin alleen de mechanische behandeling plaats vond. De dosering van Udati, CWR 
en ABR-CIS is verzorgd door de produktleveranciers of hun vertegenwoordigers. A- 
quaplancton is door de uitvoerder volgens voorschrift toegediend. Het experiment is in 
oktober 1992 van start gegaan en heeft geduurd tot september 1993. In juli 1993 is 
aan de producenten de gelegenheid geboden om opnieuw produkt toe te dienen, om 
van het warme zomerseizoen te profiteren. Alleen de leveranciers van CWR en 
Aquaplancton hebben hiervan gebruik gemaakt. 

Bij het vaststellen van de nulsituatie bleek dat het PAK-gehalte aan de wegzijde veel 
hoger was dan aan de weilandzijde. Beide zijden zijn daarna afzonderlijk vergeleken. 
Deze variatie duidt aan dat een goede vaststelling van de beginsituatie, de keuze van 
monstername en proefvakken van groot belang zijn bij het vaststellen van effecten in 
situ. 

Mogelijke uitloging van chemische componenten werd getest tijdens de praktijkproef. 
Eén week na toevoeging van de produkten werd geen significante verandering in BZV, 
CZV, nitriet en fosfaat gevonden. In het poriewater werden, afgezien van een geringe 
verhoging bij Aquaplancton, geen verhoogde gehaltes aan ammoniumstikstof, Kjeldahl- 
stikstof of nitraat gemeten. Berekening van de maximaal mogelijke uitloging resulteer- 
de evenmin in te hoge gehaltes in het oppervlaktewater. Toch is in de door derden 
uitgevoerde praktijkproef met CWR te Enkhuizen wel verhoging van de gehaltes NH,- 
N en totaal-P in het oppervlaktewater gemeten. 

Er is geen verschil waargenomen tussen de twee proefvakken waarin ABR\CIS werd 
getest. In Alle proefvakken - dus ook in het blancovak - bleef het organische stof 
gehalte nagenoeg gelijk en is een afname in het slibvolume (tot 25 %) waargenomen. 
Vermindering van het slibvolume zou veroorzaakt kunnen zijn door slibtransport of fy- 
sisch/chemische processen. Ook in het PAK-gehalte is in alle proefvakken een afname 
(van circa 50 %) waargenomen, waarbij tevens een daling van de ratio 3+4-rings\5+6- 
rings molekulen werd geconstateerd. Om meer zekerheid te krijgen omtrent dit feno- 
meen, worden de PAK concentraties in het blanco proefvak nog een jaar lang 
gemeten. 
Hoewel een afdoende verklaring van de reductie van slibvolume en PAK-gehalte nog 
niet gevonden is, is duidelijk dat toevoeging van de produkten geen verhoging van 
deze reducties teweeg brengen. 

Conclusies 

Aquaplancton bestaat voor bijna 100 % uit kalk en bevat geen bacteriën. De overige 
drie produkten bevatten wel bacteriën en wisselende hoeveelheden kalk, sulfaat, 
fosfaat, Kjeldahl-stikstof en metalen. 

Uitloging van nutriënten of metalen is in het onderzoek bijna niet opgetreden. 
Verhoogde metaalgehaltes zijn waargenomen in het bovenstaande water bij de 
kolomproeven bij lage pH en verhoogde gehaltes aan NH,-N en P-totaal alleen in het 
oppervlaktewater bij het onderzoek te Enkhuizen. 



Aangezien Aquaplancton géén en Udati, ABR-CIS en CWR zeer weinig olie- en PAK- 
afbrekende bacteriën bevatten met bij 20 "C een lage afbraakcapaciteit, zal toediening 
van de produkten niet leiden tot een waarneembare verhoging van de in sim aanwezi- 
ge afbraakcapaciteit voor olie en PAK. 

De produkten bevatten geen verbindingen die in de geteste sedimenten een effect 
hebben op de zuurstoflimitatie. 

Positieve effecten op de afbraak in sedimenten zijn alleen waargenomen onder 
condities waarbij de temperatuur en de zuurstofconcentratie optimaal waren. Deze 
positieve effecten zijn waargenomen bij ABR-CIS, Udati en Aquaplankcton en 
waarschijnlijk te danken aan een bufferende werking, waardoor - bij toevoer van 
voldoende zuurstof en bij goede temperatuur - bacteriële activiteit mogelijk is. Door 
de afbraak trad in de geteste sedimenten verzuring op, waardoor de buffering 
voorwaarde voor biologische activiteit wordt. Het produkt CWR bevat wel kalk, maar 
heeft in de geteste sedimenten onvoldoende bufferende werking gehad. 

Onder gesimuleerde veldcondities bij 20 "C en onder veldcondities, had geen der 
produkten een effect op de afbraak van organische stof of verontreinigingen. Onder 
deze condities is de zuurstofconcentratie of de temperatuur de eerste belemmering 
voor biologische activiteit - in de geteste sedimenten - en is de pH-buffering door de 
genoemde produkten niet van belang. 

Bovenstaande conclusies zijn getrokken binnen het aan dergelijk onderzoek onlosma- 
kelijk verbonden kader van meet- en analyse-variaties, verstoringen, monsternamepro- 
blemen en andere onvolkomenheden. 

De slotconclusie is dat toepassing van de produkten onder de onderzochte veldcondi- 
ties weinig of geen effect heeft op de afbraak van organische stof, minerale olie of 
PAK. Nadelige effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater bij toepassing van de 
produkten zijn niet waargenomen. Indien onder (gesimuleerde) veldcondities met 
andere sedimenten waarbij zuurstoflimitatie niet voorkomt, afbraak bevorderd zou 
worden, dient opnieuw gewaakt te worden voor het ontstaan van toxische metabolie- 
ten of het vrijkomen van metalen door afbraak van organische stof. 

Aanbevelingen 

Algemene aanbevelingen betreffen het nader onderzoeken van analyse-variaties bij 
lage pH en onder anaërobe condities, alsmede van de in sim afname van slib en PAK 
in onbehandelde sedimenten. 

Voor een goede beoordeling van effecten is het nauwkeurig vastleggen van de 
hoeveelheid en kwaliteit van het sediment in de uitgangssituatie en in onbehandeld 
sediment, een vereiste. 

Toepassing van de vier onderzochte produkten bij waterbodems met een vergelijkbare 
samenstelling als de in dit onderzoek gebruikte sedimenten, is niet zinvol. 

Toepassing van Udati, Aquaplancton en ABR-CIS of andere produkten voor sedimen- 



ten waarin niet zuurstof maar pH-buffering de beperkende factor is, of toepassing van 
andere produkten waarbij de zuurstoflimitatie opgeheven wordt, moet voorafgegaan 
worden door een serie van testen, die vergelijkbaar is met de in dit onderzoek 
gekozen proefopzet: 

1: Evaluatie bestaande informatie; 
om de proefopzet eventueel aan te passen. 

2: Analyseren chemische en microbiologische samenstelling van produkt; 
om de aanwezigheid werkzame componenten als (bacteriën, zuurstofdragende 
en bufferende verbindingen, nutriënten), alsmede uitloging daarvan vast te 
stellen. 
no go, indien uitloging van metalen of nutriënten optreedt of pathogene bacteriën 
aanwezig zyn. 

3: Proeven met sediment onder optimale condities (20 "C, menging); 
om de maximaal mogelijke werking (afbraak, buffering en zuurstofoverdracht) 
vast te stellen. In gemengde batches bij 20 "C: met/zonder produkt, aeroob/a- 
naëroob, gebufferd/ongebufferd. 
no go, indien geen positief effect 

4: Proeven met sediment onder gesimuleerde veldcondities (20 "C, stilstaand); 
om de situatie in de praktijk goed na te bootsen en toch nauwkeurige metin- 
gen (slibvolume, oppervlaktewater) te kunnen uitvoeren. In stilstaande glazen 
kolommen bij 20 "C: met/zonder produkt, aeroob/anaeroob, gebufferd/onge- 
bufferd. 
no go, indien geen positief effect 

5: Proeven met sediment in situ (proefvakken op locatie); 
om de werking onder praktijkcondities vast te stellen. In gesloten proefvakken, 
met en zonder produkt, die een vergelijkbare samenstelling (organische stof, 
verontreinigingen, sliblaagdikte) en ligging (stroming, lozingspunten) hebben. 
Beoordeling moet geschieden op basis van het verschil tussen beide vakken, 
op basis van een goede monsternamestrategie (vaste monsternamepunten, 
monstemame in triplo, analyse in duplo). 



1: INLEIDING 

In de afgelopen jaren is een aantal produkten op de markt verschenen voor in sim (ter 
plekke) biologische sanering van verontreinigde waterbodems. Deze methode kan een 
eenvoudig en goedkoop alternatief zijn voor de gangbare aanpak van baggeren, 
gevolgd door verwerken of storten of kan uitstel van het baggeren mogelijk maken. 
Voorwaarde voor toepassing van de produkten is dat de geclaimde effecten inderdaad 
optreden en dat grond- of oppervlaktewater niet negatief beïnvloed worden. De 
werking van de produkten is nog niet door een onafhankelijke partij onderzocht. 

Binnen het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW, 
Rijkswaterstaat, RIZA Iref.11 is een onderzoek uitgevoerd om de werking en bij- 
effecten van een aantal produkten vast te stellen. Over de resultaten van dit onder- 
zoek dat is uitgevoerd door Grontmij Advies & Techniek bv en Bioclear Milieutech- 
niek bv, zijn drie deelrapportages verschenen I ref 2,3,4 I. Het voorliggende eindrap- 
port beoogt een samenvatting en een evaluatie te zijn van deze deelrapportages. 

1.1: in situ biologisch reinigen 

in sim biologisch reinigen van een waterbodem - ook wel biobaggeren, bioremediatie, 
biorestauratie of biosanering genoemd - is het ter plaatse met biologische methoden 
saneren van de waterbodem zonder deze af te graven of te baggeren. In tegenstelling 
tot conventioneel baggeren kan met behulp van in sim biologische reiniging alleen de 
organische fractie (organische stof plus organische verontreinigingen) uit het sediment 
worden verwijderd. Daarbij wordt gecontroleerd gebruik gemaakt van biodegrada- 
tietechnieken die berusten op het biologische regeneratieprincipe van de natuur. 

De ontwikkeling en toepassing van in sim reinigingstechnieken voor waterbodems 
stoelt op ervaringen met in sim biorestauratie van verontreinigde terrestrische bodems. 
In beide gevallen geldt hetzelfde principe: er wordt een snelle biodegradatie van 
organische stof c.q. verontreiniging beoogd door de van nature voorkomende aërobe 
afbraakprocessen onder optimale condities te laten verlopen. De verschillen in de 
restauratietechnieken voor terrestrische bodems en die voor waterbodems liggen in de 
behandelingsmethode. Bij terrestrische bodems vindt de behandeling plaats door 
infiltratie van water met daarin de vereiste bacteriepopulaties, nutriënten, enz. en/of 
doorspoelen met lucht voor zuurstoftoediening aan de (eventueel aanwezige autochto- 
ne) bacteriepopulatie. Bij de behandeling van waterbodems worden deze produkten 
uitgestrooid over het oppervlaktewater waarna bezinking tot de bodem optreedt of 
worden zij gemengd met het sediment. 

in situ reiniging kan worden toegepast op watergangen met een- sediment dat voldoen- 
de organische stof bezit en verontreinigd is met PAK en/of minerale olie. Sommige 
produkten worden alleen voor de afbraak van organische stof toegediend als altema- 
tief voor regulier onderhoudsbaggerwerk. 
Watergangen met lage stroomsnelheden bieden bij beide toepassingen het voordeel 
dat de werkzame constituenten van de toegediende produkten in hogere concentraties 
in het sediment terechtkomen. 
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Indien de verontreinigingen in principe biologisch afbreekbaar zijn, wordt de afbraak 
verder beïnvloed door de volgende fysisch-chemische en biologische factoren: 
a. de zuurstofvoorziening en -distributie in relatie tot de heersende redox- 

b. 
C. 

d. 

e. 
f. de temperatuur van oppervlaktewater/sediment. 

potentiaal; 
de beschikbaarheid van de verontreinigingen voor de bacteriën; 
de aanwezigheid van voldoende micro-organismen die specifieke organische 
verontreinigingen kunnen omzetten of afbreken; 
de aanwezigheid van voldoende essentiële voedingsstoffen (nutriënten en 
spore-elementen); 
het pH-bufferend vermogen van sediment en produkt; 

De afbraaksnelheid van organisch materiaal in het sediment wordt beïnvloed door elk 
van deze procescondities. Indien een parameter afwijkt van zijn optimale waarde voor 
biodegradatie treedt er remming van de biologische afbraak op. Bij biodegradatie in 
situ is de beschikbaarheid van zuurstof, waarvan de aanwezigheid meestal beperkt is 
tot de bovenste paar centimeter van het waterbodemsediment, meestal de eerste 
limiterende factor. Behalve de temperatuur kunnen alle genoemde condities in meer 
of mindere mate van buitenaf worden beïnvloed. 

1.2: Doelstellingen van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek was de meest bekende produkten voor in situ biologische 
reiniging van waterbodems op onafhankelijke en geconditioneerde wijze te onderzoe- 
ken op samenstelling, effectiviteit en mogelijk schadelijke effecten. Met dit doel zijn 
twee resultaten beoogd: enerzijds het vinden van technieken die - onder bepaalde 
condities - bruikbaar zijn voor waterbodemsaneringen en anderzijds het voorkómen 
van verplaatsing van milieuproblemen door (verkeerd) gebruik van de produkten. 

De werking van de produkten voor in situ biologische reiniging van waterbodems is 
gebaseerd op biologische afbraakprocessen die van nature reeds plaats hebben in 
waterbodemsedimenten, maar gewoonlijk echter zeer langzaam verlopen. De toege- 
paste produkten grijpen in op een of meerdere procescondities van deze natuurlijke 
processen, waardoor een aanzienlijk snellere afbraak van organisch materiaal en/of 
verontreinigingen mogelijk kan zijn. Het objectief vaststellen van de effectiviteit van de 
produkten is van doorslaggevend belang voor de toepasbaarheid van in situ biologische 
reiniging als alternatief voor de gangbare aanpak van waterbodems. 

Omdat mogelijk ook bij-effecten kunnen optreden, is hier in het onderzoek eveneens 
aandacht aan besteed. Denkbare bij-effecten zijn het ontstaan van persistente en/of 
toxische metabolieten en de mobilisatie van zware metalen als gevolg van afbraak van 
organische stof en pH-daling. Hierdoor kan de kwaliteit van het grond- en oppervlak- 
tewater en meer in het algemeen de vitaliteit van het bestaande aquatische ecosysteem 
worden aangetast. Het opsporen en kwantificeren van mogelijke bij-effecten bij 
toepassing van de produkten is in dit verband als tweede doelstelling van het onder- 
zoek geformuleerd. 
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13: Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Bodukten 

Het onderzoek heeft zich gericht op vier produkten die in 1992 in Nederland bekend 
waren: 
a. AauaDlancton, leverancier Aquaplancton/PMK. Per 1 januari 1994 is de 

produktnaam Aquaplancton gewijzigd in ’Hydroperfect’ en de firmanaam in 
’Symbionics s.a.r.1.’. 
ABR-CIS (Augmented Bio Reclamation/Conditioning in sim), geproduceerd 
door Haecon bv België, in Nederland vertegenwoordigd door milieu-adviesbu- 
reau Consulmij bv; 
CWR (Clearwater Revival), leverancier Makuport bv; 
Udati-Biovase en Udati-Metir, leverancier: Udati Nederland b.v. 

b. 

C. 
d. 

Sedimenten 

Vanwege de effecten die sedimentsamenstelling kan hebben op de mate van biologi- 
sche afbraak, zijn twee typen sediment in het onderzoek gebruikt. 
Bij de selectie van de locaties zijn de volgende criteria ter hand genomen: 

aanwezigheid van een voldoende dikke sedimentlaag; 
voldoende ruimte om proefvakken in te richten; 

- 
- 
- afwezigheid van directe lozingspunten; 
- geringe waterstroming; 
- representatief verontreinigingspatroon; 
- voldoende verschil in organische stofgehalte in de beide sedimenten. 

Uiteindelijk is gekozen voor de locaties Kameriksche Wetering (ter hoogte van 
Kamerik) en Apeldoorns kanaal (ter hoogte van Wapenveld). Voor de sedimenten uit 
de Kameriksche Wetering en Apeldoorns kanaal waren de organische stof gehaltes 
respectievelijk circa 37 en 22 % van de droge stof, de PAK-gehaltes respectievelijk 
circa 79 en 12 m a g  ds en de olie-gehaltes circa 1500 en 15000 mgkg ds. 

Op beide locaties zijn met behulp van slibschermen zes proefvakken van ca 350 m2 in 
gericht voor het praktijkonderzoek. Door de grote hoeveelheid neerslag bleek, 
ondanks zorgvuldige selectie, de stroming op de locatie Apeldoorns kanaal te sterk om 
representatieve proeven uit te voeren. Het praktij konderzoek heeft zich alleen gericht 
op de locatie Kameriksche wetering. Voor het laboratoriumonderzoek is gebruik 
gemaakt van sediment uit de blanco proefvakken van beide locaties 

Ondenoeksimtanties 

Het onderzoek moest uitgevoerd worden door een onafhankelijke instantie. Na 
aanvraag van offerte bij vier bedrijven is voor de uitvoering van het onderzoek door 
POSW de keuze gemaakt voor een samenwerkingsverband van Grontmij Advies & 
Techniek bv en Bioclear Milieubiotechnologie bv. 
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Proefopzet 

Voor de uitvoering van het onderzoek, zijn meerdere fasen omschreven: 
a: Literatuurstudie; 

waarin reeds beschikbare informatie geïnventariseerd werd, teneinde de 
onderzoekopzet (fase b en c) nader in te vullen. 
- door de produktleveranciers aangeleverde informatie is bestudeerd op 

samenstelling, werkingsprincipes en effecten van de produkten I ref. 2 I ; 
drie rapporten I ref.5,6,7 I van door derden uitgevoerde praktijkonder- 
zoeken zijn bestudeerd op werkwijze en resultaten. 

b: Analvse samenstelling der produkten; 

- 

waarin de aanwezigheid werkzame componenten in de produkten werd 
onderzocht, zodat een theoretische verklaring voor de werking gevormd zou 
kunnen worden. 
- de chemische samenstelling en het directe effect (uitloging van nutri- 

enten) vastgesteld I ref.4 I ; 
- de bacteriële samenstelling en activiteit werd bepaald I ref.3 I .  

waarin de werking met sedimenten proefondervindelijk werd vastgesteld. 
- testen onder optimale condities in het laboratorium (batchproeven) 

I ref.3 1 ,  om de maximaal mogelijke effecten te kunnen waarnemen; 
- test onder gesimuleerde veldcondities in het laboratorium (kolomproeven) 

I ref.3 1 ,  om representatieve monstemame mogelijk te maken; 
- test onder praktijkcondities in het veld (praktijkproef) Iref. 41, om de 

effecten in het veld te kunnen waarnemen. 

c: Onderzoek naar de werking der modukten; 

Rapportage 

Naast de verschenen deelrapporten I ref.2,3,4 1 ,  is deze ellidrapportage samengeste i, 
waarin beoogd wordt een samenvatting en een evaluatie te geven van de resultaten. 
Daarnaast wordt ook ingegaan op de resultaten van een aantal praktijkonderzoeken, 
die recentelijk door regionale waterkwaliteitsbeheerders buiten het POSW-programma 
zijn uitgevoerd I ref.5,6,7 I .  
Achtereenvolgens komen in dit rapport aan de orde: de literatuurstudie (hoofdstuk 2), 
het onderzoek naar de samenstelling van de produkten (hoofdstuk 3), het onderzoek 
naar de werking van de produkten (hoofdstuk 4) en een evaluatie (hoofdstuk 5). In de 
bijlagen worden een aantal overzichtstabellen met resultaten, alsmede de reacties van 
de produktleveranciers op het concept van dit rapport weergegeven. 
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2: LITERATUURONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden allereerst de resultaten van de literatuurstudie I ref.2 I 
besproken, waarin de belangrijkste kenmerken en effecten van de produkten zoals 
opgegeven door de leveranciers werden bestudeerd. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de resultaten van onderzoek naar praktijktoepassing van de produkten 
door derden i.c. drie regionale waterkwalitietsbeheerders I ref.5,6,7 I . 

2.1: Produktinformatie leveranciers 

De eerste stap van het onderzoek bestond uit het inventariseren van de informatie die 
door de produktleveranciers was aangeleverd. Met nadruk wordt dan ook gesteld dat 
de in deze paragraaf beschreven samenstelling en effecten van de produkten alleen 
gebaseerd zijn op deze informatie. 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste karakteristieken van de vier produkten volgens 
opgave van de leveranciers samengevat. Tabel 2.2 geeft een indicatie van de te 
doseren hoeveelheden en kosten van de produkten en de behandelingskosten voor een 
sedimentoppervlak van 300 m2, zoals betaald door POSW. Deze kosten zullen lager 
zijn bij grotere oppervlakken, aangezien de toedieningskosten per oppervlakte-eenheid 
afnemen. Een overzicht van de door de leveranciers opgegeven effecten van hun 
produkten is gegeven in tabel 2.3. 
Per produkt volgt hierna een korte beschrijving van specifieke kenmerken en presta- 
ties I ref.2 I . 

2.1.1: Aquaplancton (per 1-1-1994: Hydroperfect) 

Kenmerken 

Aquaplancton wordt rechtstreeks als droog produkt handmatig over het oppervlakte- 
water boven het te behandelen sediment uitgestrooid. De werking berust op een 
verbetering van de beschikbaarheid van het substraat door het aanbieden van deeltjes 
met een groot specifiek oppervlak, waarop bacteriën en organisch materiaal kunnen 
adsorberen. Het produkt bevat geen bacteriën, zuurstofbron, enzymen of nutriënten. 
Er wordt dan ook geen afbraak van organische verontreinigingen beoogd. Door de 
toevoeging van het krijthoudend produkt wordt een pH-bufferende werking verkregen. 
Volgens de leverancier kan dit krijt tevens de groei van vissen bevorderen en kan 
afbraak van organische stof een gunstig effect hebben op waterplanten en ongewervel- 
den. 
Aquaplancton wordt ook gebruikt voor doorzichtsverbetering en stankbestrijding van 
stilstaand oppervlaktewater. Zowel bij in situ reiniging als bij doorzichtsverbetering en 
stankbestrijding heeft het produkt enige dagen tot een week nodig om te bezinken. 

Prestaties 

Over de praktijkervaringen met Aquaplancton waren ten tijde van het literatuuron- 
derzoek geen gegevens beschikbaar. 
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Tabel 2.3. Overzicht van effecten van de produkten (opgave leveranciers). 

2.1.2: ABR-CIS 

Kenmerken 

Het produkt ABR-CIS word in egen tellin tot de 3 re produkt als 
suspensie via een injectiepijp rechtstreeks in het sediment gebracht. De pijp is 
gemonteerd langs een ladder van een cutterzuiger, die de cutter langzaam 
draaiend houdt om het produkt goed in de sedimentlaag te mengen. Deze 
wijze van dosering verhoogt de kosten van toepassing van ABR-CIS aanzien- 
lijk. 
Het produkt wordt niet in een vaste hoeveelheid per oppervlakte-eenheid 
gedoseerd. De hoeveelheid wordt bepaald door de gewenste behandeling, de 
sedimentkarakteristieken en de fysisch-chemische omstandigheden van de te 
behandelen waterloop, die vooraf dienen te worden vastgesteld. 
De werking van het produkt is gebaseerd op een versnelde biodegradatie van 
organische stof en verontreinigingen door het aanbieden van een combinatie 
van bacteriën, een zuurstofbron, kalk (als pH-buffer) en nutriënten (circa 10 
mg N en 2,7 mg P per gram produkt). Optioneel kunnen oppervlakte-actieve 
stoffen en emulgatoren worden toegevoegd om de beschikbaarheid van de 
organische verontreinigingen te bevorderen. 

Prestaties 

Als  praktijkervaringen zijn door de leverancier de resultaten verstrekt van in 
situ sanering met ABR-CIS op de locaties Bakhuistervaart (Friesland) en twee 
poldersloten bij Bergambacht. Op de eerste locaties werd per m3 sediment 1 
kg produkt toegevoegd. In de proefperiode van 16 maanden werd per kg 
drogestof (d.s.) een afname van het gehalte aan minerale olie van gemiddeld 
2.500 naar 700 mg bereikt (ca. 70%). De reductie van het sedimentvolume 
van 30% na vier maanden viel tegen, wat toegeschreven werd aan het lage 
organische stofgehalte (20%) van het sediment. 
Bij Bergambacht werd 1.000 kg produkt aan 160 m3 sediment toegevoegd. Na 
twee maanden was een gemiddelde volumereductie van het sediment van 62% 
geconstateerd. Mogelijk is hierbij echter sprake geweest van sedimentver- 
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plaatsing. Verder is er een vermindering van de concentraties aan EOX en 
aromatische koolwaterstoffen vastgesteld. De troebelheid van het oppervlakte- 
water nam tijdens het experiment echter toe, hetgeen veroorzaakt werd door 
het ontstaan van mineralisatiegassen in het sediment. Ook werd er een 
toename van de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater geconstateerd. 

2.13: CWR 

Kenmerken 

CWR wordt evenals Aquaplancton rechtstreeks als droog produkt handmatig 
over het oppervlaktewater boven het te behandelen sediment uitgestrooid. 
Het produkt bestaat volledig uit organisch materiaal en. bevat zeven bacteries- 
tammen met een totaal kiemgetal van 1,5108 cellen per gram en de enzymen 
protease, cellulase, amylase, lipase en specifieke exo-enzymen. De bacteriën 
en enzymen bevinden zich op een dragermateriaal, dat tevens dienst doet als 
voedingsbodem. De aard van dit materiaal wordt door de leverancier niet 
opgegeven. De gehaltes aan nutriënten bedragen 10 mg N en 0,13 mg P per 
gram produkt. CWR bezit volgens de leverancier kalk, een langdurig werken- 
de zuurstofbron en een oppervlaktespanning actieve stof om de toegankelijk- 
heid van de organische stof te verbeteren. Met het produkt wordt in eerste 
aanleg dan ook afbraak van organische stof beoogd en slechts secundair van 
organische verontreinigingen. Het produkt geeft doorzichtsverbetering van het 
bovenstaande oppervlaktewater door een betere bezinking van zwevende stof 
en vermindert tevens het eventueel optreden van stank als gevolg van anaëro- 
be processen. 

Prestaties 

CWR is in het verleden aan waterbodems gedoseerd in onder andere Am- 
hem, Den Haag, Enkhuizen, Haarlem en Huizen. De volgens de leverancier 
bereikte volumereducties van het sediment lagen in de. orde-grootte van 15% 
tot 50%. In Huizen en Arnhem is het gehalte aan PAK in het sediment 
afgenomen (hoewel afbraak hiervan door toevoeging van CWR niet werd 
beoogd). In Huizen is echter een toename van het gehalte aan zware metalen, 
minerale olie en nutriënten in het sediment gevonden. In Enkhuizen is tijdens 
in situ behandeling tijdelijk een verhoogde fosfaatconcentratie in het opper- 
vlaktewater waargenomen. 

2.1.4: Udati-Biovase en Udati-Metir 

Kenmerken 

Udati-produkten worden als suspensie over het wateroppervlak van de te 
behandelen waterbodem versproeid. 
Het Udati-produkt voor de afbraak van organisch materiaal en verontreinigin- 
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gen kent verschillende variëteiten (Biovase en Bac-produkten), elk met niet 
nader gespecificeerde bacteriestammen op een siliciumhoudend dragermateri- 
aal. Dit materiaal is poreus door de aanwezigheid van aluminium (porievolu- 
me 18 - 47%) en bezit derhalve een groot specifiek oppervlak. De bacteriepo- 
pulaties zijn door droging aan dit dragermateriaal gehecht, om de overlevings- 
kans van de bacteriën te verhogen en de produktie van exo-enzymen te 
bevorderen. Aan het dragermateriaal is verder plankton (corallinaceae met 
poriën van 5 tot 20 pm) toegevoegd dat voornamelijk uit CaCO, bestaat. Aan 
alle produkten zijn nutriënten, spore-elementen en een metaalbindende 
component toegevoegd, maar geen zuurstofinbrengende stof. De werking van 
Udati-Biovase en Udati-Bac-produkten zou berusten op een verbetering van 
de beschikbaarheid van het af te breken organisch materiaal door adsorptie 
aan het dragermateriaal. 
Het Udati-produkt Metir is alleen bedoeld voor de binding van zware meta- 
len. Het produkt heeft een adsorberend oppervlak van 10 m2 per gram. De 
bindingsefficiëntie van het produkt neemt af in de volgorde Co, As, Cd, Pb, 
Cu, Cr, Fe, Sb, Ag, Cs, U, V, Hg, Ni, Ti, Sn, Au. De capaciteit van Udati- 
Metir bedraagt 100 tot 200 g metalen per kg produkt. 

Prestaties 

Dit produkt is ex situ in een reactorproef uitgetest op sediment, afkomstig van 
de haven van Zierikzee. Met intensieve beluchting werd na 30 dagen een 
afbraak van hoogmoleculaire PAK waargenomen. Resultaten van in situ 
experimenten met Udati-Biovase en Udati-Metir waren ten tijde van de 
literatuurstudie niet bekend. In paragraaf 2.2 komt wel een in situ experiment 
aan de orde. 

2.2: Praktijkervaringen derden 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan drie praktijkonderzoeken,die 
buiten het POSW-programma, door regionale waterkwaliteitsbeheerders met 
de produkten zijn verricht. 

Tabel 2.4 geeft de locaties, de toegediende produkten en de uitvoerende 
waterkwaliteitsbeheerder bij deze drie onderzoeksprojecten. 

Tabel 2.4. Onderzoeksprojecten in situ reiniging buiten POSW I ref.5,6,7 I . 

Enkhuizen, vijver Julianaplantsoen 
ondenoekperiode: juli - november 1992 

Henven, strang 'De oude Waal' 
onderzoekperiode: april 1992 - februari 1993 

Zierikzee, 'Zoute Gracht' 
onderzoekperiode: juni - september 1993 

CWR 

Udati 

ABR-CIS 

Provincie Noord-Holland, Dienst Milieu en 
Water, en Waterschap Westfriesland 

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, Katho- 
lieke Universiteit Nijmegen (KUN) 

Gemeente Zierikzee, 
Waterschap Schouwen-Duiveland 
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2.2.1: Opzet 

Opzet onderzoek Enkhuizen 

Op initiatief van de gemeente Enkhuizen is in samenwerking met de provincie 
Noord-Holland, en de regionale waterschappen besloten tot het uitvoeren van 
een proefexperiment met CWR om meer kennis te verkrijgen over de werking 
en de effecten van bacteriepreparaten bij toepassing als in situ reinigingsme- 
thode voor waterbodems. 
Vanwege de goede bereikbaarheid en het ontbreken van scheepvaartverkeer 
is door de werkgroep Enkhuizen als onderzoekslocatie gekozen voor de vijver 
in het Julianaplantsoen in Enkhuizen met de vijver in het Wilhelminaplant- 
soen als referentie. Deze met elkaar verbonden vijvers zijn door middel van 
een slibscherm gescheiden. De vijver Julianaplantsoen is in drie compartimen- 
ten (noord, midden en zuid) verdeeld, waarna in elk compartiment een 
deelonderzoek plaats vond. 

Tijdens het onderzoek zijn door Waterschap Westfriesland in de proef- en 
referentievijver de volgende metingen verricht: 
- bepaling sedimentvolume in de uitgangssituatie, halverwege en aan het 

einde van de proef door meting van de sedimentlaagdikte over drie 
raaien met drie metingen per raai; 

- vaststelling van de waterbodemkwaliteit door halverwege en aan het 
einde van de proef een mengmonster van negen steekmonsters te nemen 
en te analyseren op granulaire samenstelling, minerale olie en zware 
metalen; 
vaststelling van de kwaliteit van het oppervlaktewater door maandelijks 
per compartiment en referentie een monster te analyseren op PAK, 
zware metalen, pH, doorzicht, E.coli, O,-gehalte, BZV, Kjeldahl-stikstof, 
ammonium, nitriet, nitraat, ortho- en totaal fosfaat, chloride, chlorofyl en 
onopgelost chlorofyl. 

- 

Opzet onderzoek Herwen 

De waterbodem van de strang 'De Oude Waal' is bedekt met een 1 tot 2 m 
dikke sedimentlaag, verontreinigd met voornamelijk PAK en PCB. Om na te 
gaan wat het effect was van toediening van het produkt Udati (Biovase en 
Bac-Indus) op de kwaliteit van het sediment is gedurende 120 dagen een 
praktijkonderzoek verricht. In de Oude Waal zijn daartoe een proef- en een 
controle-vak ingericht van 5.000 m2 elk (50 m bij 100 m), ieder verdeeld in 
vier compartimenten. Per compartiment zijn elke maand acht steekmonsters 
van het sediment genomen en samengevoegd tot één mengmonster. Daarnaast 
zijn met dezelfde frequentie per compartiment monsters genomen van het 
oppervlaktewater. 

Aan de verschillende monsters zijn tijdens het onderzoek door de Katholieke 
Universiteit Nijmegen de volgende metingen verricht: 
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stof, kalk, totaal fosfaat, Kjeldahl-stikstof, PAK, PCB en bio-assays; 
vaststelling van de kwaliteit van het oppervlaktewater door analyse van 
pH, CZV, temperatuur, zuurstofgehalte, pH en redox-potentiaal. 

- 

Opzet onderzoek Zierikzee 

Gemeente Zierikzee, Waterschap Schouwen-Duiveland en de Gemeenschap- 
pelijke Adviesdienst Waterbeheer (GAD) hebben in overleg met de leveran- 
cier van ABR-CIS (Haecon bv/Consulmij bv) de 'Zoute Gracht' in Zierikzee 
geselecteerd om na te gaan welke effecten produkttoediening aan het sedi- 
ment zou hebben op de waterbodem en op de kwaliteit van het oppervlakte- 
water en grondwater. 
De 'Zoute Gracht' heeft een sedimentlaag van 0,7 tot 1 m dikte, dat vrij sterk 
verontreinigd is met minerale olie, PAK en zware metalen. Voor het onder- 
zoek is een gedeelte van de gracht verdeeld in twee van elkaar gescheiden 
vakken: een proefvak, afgeschermd met een slibscherm, en een controle-vak 
met een oppervlak van circa 1.000 m2 elk. 

Vóór injectie van ABR-CIS in het sediment is de uitgangssituatie vastgelegd. 
Vervolgens zijn 2, 6, 11 en 14 weken na toediening van het produkt in beide 
vakken metingen verricht van: 
- sedimentvolume (sedimentlaagdiktes van raaien); 
- het aantal micro-organismen en het gehalte aan drogestof, organische 

stof, minerale olie, PAK en zware metalen in het sediment; 
het aantal micro-organismen en gehalte aan BZV, CZV en totaal fosfaat 
in het oppervlaktewater. 

- 

2.2.2: Resultaten 

In tabel 2.5 zijn de belangrijkste resultaten van de praktijkonderzoeken door 
derden samengevat. 

Resultaten onderzoek Enkhuizen 

Het onderzoek in Enkhuizen gaf een reductie van het sedimentvolume van 
14% in de vijver waar CWR aan was toegediend. Volgens de leverancier 
(Makuport) zou een hogere reductie kunnen worden bereikt indien het 
organische stofgehalte (4%) aanzienlijk hoger zou zijn geweest. Dit gehalte is 
in de proefvijver gemiddeld echter met 64% toegenomen, zodat het effect van 
CWR (die afbraak van organische stof claimt) op het sedimentvolume niet 
duidelijk is. Ten aanzien van de kwaliteit van het sediment lijkt produkttoe- 
voeging een geringe kwaliteitsverbetering te geven. Door de grote spreiding in 
de gemeten gehaltes aan PAK en zware metalen in het sediment van de 
proefvijver is de invloed van natuurlijke omstandigheden echter moeilijk aan 
te geven. Daarbij is vergelijking met de PAK-afbraak in de referentievijver 
door het lage PAK-gehalte in die vijver niet mogelijk. 
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In het oppervlaktewater van de proefvijver is ten opzichte van de referentievijver een 
verhoogde toename van de gehaltes aan NH4, en totaal-P waargenomen. In hoeverre 
dit het gevolg is van vrijkomen van N en P uit het sediment of uit het produkt zelf is 
niet bekend. Ten aanzien van pH, BZV, Kjeldahl-N, NO,-N, C1 en zware metalen zijn 
geen duidelijke verschillen waargenomen tussen het oppervlaktewater van de proefvij- 
ver en dat van de referentievijver. 

Resultaten onderzoek Herwen 

Vergeleken met het controle-compartiment heeft toediening van het produkt Udati 
aan de strang 'De Oude Waal' niet geleid tot significante verhoging van de afbraak 
van organische stof, PAK en PCB: de waargenomen verschillen lagen binnen de 
meetfout. De bio-assays toonden aan dat het sediment in het p-roefcompartiment zeer 
toxisch was gebleven. 
Ten aanzien van de beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater gaven de 
analyseresultaten geen verslechtering te zien als gevolg van toediening van het 
produkt. 

Resultaten onderzoek Zierikzee 

Het onderzoek in Zierikzee liet als effect van toediening van ABR-CIS in het 
proefvak een afname van het sedimentvolume en afbraak van minerale olie ten 
opzichte van het referentievak zien. In beide vakken is evenveel afbraak van organi- 
sche stof en PAK gemeten. In het proefvak is een sterkere afname van het gehalte 
aan zware metalen in het sediment ten opzichte van het referentievak waargenomen. 
Toediening van ABR-CIS heeft vergeleken met het referentievak nauwelijks extra 
invloed gehad op de gehaltes aan BZV, CZV, totaal fosfaat, NH,-N, NO,-N, minerale 
olie, PAK en zware metalen in het oppervlaktewater. 

23: Discussie en conclusies 

In de door de leveranciers verstrekte produktinformatie, werd onvoldoende onderbou- 
wing gegeven van zowel werkingsprincipe als behaalde resultaten van de produkten. 

In de door de leveranciers verstrekte informatie, werden ten aanzien van de werkings- 
mechanismen, systemen beschreven die in principe mogelijk zouden kunnen zijn. 
Echter, de beschrijving was vaak onvoldoende onderbouwd. Het zelfde geldt voor de 
documentaties betreffende de praktijkonderzoeken, waarbij onvolledige of onjuiste 
beschrijvingen en/of conclusies voorkwamen. Hierbij gaat het met name om: 
- een summiere opzet van de praktijkonderzoeken; 
- ontbreken van correcte vastlegging van de nulsituatie; 
- ontbreken van betrouwbare en representatieve blanco controle-experimenten; 
- te gering aantal bemonsteringen en analyses; 
- zwakke interpretatie van analyseresultaten. 

Dit heeft er toe geleid dat voor de geclaimde werking (slibvolumereductie en/of 
verwijdering van verontreinigingen) wel aanwijzigingen maar geen bewijzen zijn 
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aangetroffen. Deze aanwijzingen vormen onvoldoende basis om een ruimere toepas- 
sing van de produkten te rechtvaardigen. Gezien de spreiding in de opgegeven 
sedimentvolumereducties van 20-70% is het kwantitatieve effect van in situ biologische 
reiniging van waterbodems moeilijk van te voren in te schatten. Blijkbaar is daarbij 
een hoog organische stofgehalte van het sediment een minimum vereiste om accepta- 
bele volumereducties te bereiken. 

Ook ten aanzien van mogelijke bijwerkingen was onvoldoende informatie beschikbaar. 
Toename van het gehalte aan zware metalen (CWR) en fosfaten (ABR-CIS, CWR) in 
het oppervlaktewater is alleen in kwalitatieve zin beschreven. Toetsing van de door de 
leveranciers opgegeven praktijkresultaten aan de WVO was derhalve niet mogelijk. 

Op  grond van de door de leveranciers verstrekte produktinformatie en de resultaten 
van de praktijkonderzoeken van derden zijn de volgende conclusies te trekken: 
- In het algemeen zijn de beschikbare gegevens te beperkt om wetenschappelijk 

Alle beschreven produkten zouden een gunstig effect kunnen hebben op de 

Er is niet bewezen dat toepassing van de vier produkten geen negatieve 

onderbouwde uitspraken te doen over de effectiviteit van de beschreven 
produkten voor in situ biologische reiniging van waterbodems. 

afbraak van organische stof en/of organische verontreinigingen in het sedi- 
ment. Bewijzen hiervoor ontbreken echter. 

effecten heeft op de kwaliteit van het sediment of het oppervlaktewater. In de 
produktinformatie wordt alleen in kwalitatieve zin een toename van het 
gehalte aan zware metalen in het oppervlaktewater van de locatie Huizen 
(CWR) en fosfaten in het oppervlaktewater van de locaties Huizen (CWR) en 
Bergambacht (ABR-CIS) vermeld. 

op de waterbodem en overige milieucompartimenten is nodig om beter inzicht 
te krijgen in het werkelijke rendement van in situ biologische reiniging van 
waterbodems. 

- 

- 

- Nader onderzoek naar de specifieke produkteigenschappen en naar hun effect 

Voor een goede evaluatie van de toepassingsmogelijkheden van genoemde produkten 
bij in situ biologische reiniging van waterbodems was voor de literatuurstudie onvol- 
doende informatie beschikbaar. Nader inzicht is gewenst in: 
- de mate van afbraak van organische stof en verontreinigingen; 

de mate van verplaatsing van verontreinigingen van het sediment naar andere 

de effecten van de produkten op het aquatisch ecosysteem. 

de exacte samenstelling van de produkten; 
de chemische en microbiologische werking van de produkten; 
de aard en werking van de toegevoegde zuurstofbron; 
de potentiële afname van organische stof; 
aard, gehalte, afbraak en restgehalte van te behandelen verontreinigingen; 
effecten naar het oppervlakte- en grondwater (eutrofiëring, toxiciteit). 

- 
milieucompartimenten; 

- 
De beperkte achtergrondinformatie van de leveranciers heeft verder vragen open 
gelaten ten aanzien van: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Deze aspecten zijn verdisconteerd in het onderzoek van POSW (hoofdstuk 3 en 4). 
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3: SAMENSTELLING VAN DE PRODUKTEN 

De eerste stap in het onderzoek omvatte het analyseren van de samenstelling van de 
produkten. De analyse van de microbiologische samenstelling, heeft zich uitgebreid in 
mineralisatie-experimenten waarin opgeloste olie en PAK-mengsels als koolstofbron 
werden aangeboden I ref.3 I ,  (paragraaf 3.1). 
Na de analyse van de chemische samenstelling is tevens de uitloging en direct effect 
op sediment onderzocht I ref. 4 I, (paragraaf 3.2). 

3.1: Microbiologische samenstelling en activiteit 

Om de aanwezigheid van bacteriën die organische stof of verontreinigen kunnen 
afbreken vast te stellen, is de bacteriologische samenstelling van de produkten 
bepaald I ref.3 I. Dit onderzoek betrof alleen de produkten ABR-CIS, CWR, Udati- 
Biovase PG en Udati-Bac (mengmonster van gelijke hoeveelheden van de verschillen- 
de bacteriële componenten Bac-oil, Bac-halo, Bac-crephe, Bac-Tri, Bac-C1 inclusief 
Udati-Biovase PG). Aquaplancton is hierop niet geanalyseerd aangezien aan dit 
produkt geen bacteriën zijn toegevoegd. 
Met behulp van de most probable number (MPN) methode, zijn bacterietellingen 
verricht op verschillende groeimedia. Voor de bepaling van het totaal aantal aërobe 
heterotrofe organismen per gram produkt, is een zeer complete voedingsbodem 
gebruikt. Op specifieke groeimedia zijn de aantallen olie- en PAK-afbrekende 
organismen per gram produkt bepaald. Om een indruk te krijgen van de veiligheid 
tegen pathogenenbesmetting zijn van alle produkten de potentieel pathogene 
organismen per gram produkt bepaald. Tabel 3.1 geeft de resultaten van deze micro- 
biologische analyses. 

Het totaal aantal heterotrofe organismen in de geteste produkten varieert van 107 
(Udati-Biovase PG) tot lolo (Udati-Biovase + Bac-produkten) per gram produkt. Ter 
vergelijking: grond en sedimentblib bevatten gemiddeld 106 tot 10' organismen per 
gram drogestof. 

De aantallen olie-afbrekende bacteriën in alle produkten (lp - 10' per gram) zijn 
vergelijkbaar met de aantallen die van nature voorkomen in geadapteerde grond of 
sediment. Wanneer rekening wordt gehouden met de verdunning van de produkten 
die optreedt bij toepassing in de waterbodem zorgt de hoeveelheid olie-afbrekende 
organismen die met de produkten wordt toegediend in normaal geadapteerd sediment 
voor een toename van het aantal olie-afbrekers van hooguit 1% en in het geval van 
CWR nog veel minder. Afgezien van eventuele bijzondere eigenschappen van de 
toegevoegde organismen zal dit nauwelijks effect hebben op de afbraak van minerale 
olie in de waterbodem. 

Het aantal PAK-afbrekende bacteriën in de produkten was veel lager. Alleen in het 
ABR-CIS mengsel dat samengesteld was voor de Kamerische Wetering konden deze 
worden aangetoond. In de overige produkten lag het aantal PAK-afbrekers beneden 
de (verhoogde) detectielimiet van 16 organismen per gram drogestof. Het aantal 
PAK afbrekers dat door de produkten in de waterbodem wordt gedoseerd is dus zeer 
laag ( c l/g d.s. ). Het is niet waarschijnlijk dat deze enthoeveelheid 
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voldoende is om effect te kunnen hebben op de afbraak van PAK in de 
waterbodem. 

De produkten bevatten geen organismen die per definitie pathogeen zijn. Wel 
zijn in ABR-CIS, CWR en Udati organismen aangetoond waarvan zowel 
pathogene als (veel) niet-pathogene varianten bekend zijn. Op grond van de 
uitgevoerde analyses is niet aan te geven welke varianten het hier betreft. 
Hiervoor zijn uitgebreidere testen nodig. In dit verband is het van belang op 
te merken dat de Verenigde Staten een richtlijn heeft die producenten 
verplicht stelt aan te tonen dat aldaar toegepaste (of geïmporteerde) microbi- 
ële produkten vrij zijn van pathogenen. 

Behalve de aantallen bacteriën is ook de maximale bacteriële afbraakcapaci- 
teit bepaald. Onder optimale condities (menging, 20 "C, aeroob) zijn olie en 
PAK in opgeloste vorm aangeboden als koolstofbron. In deze mineralisatie- 
proeven is geen beperking van de afbraak aanwezig, veroorzaakt door geringe 
beschikbaarheid van de verontreinigingen door sorptie in en aan de matrix 
van het sediment. Dezelfde proeven zijn uitgevoerd met gesteriliseerd sedi- 
ment uit de Kameriksche Wetering, waar de sterilisatie diende om de in situ 
biologische activiteit stil te leggen. 
De produkten zijn op hun mineralisatie-activiteit bij pH 7 en 20°C getest door 
ze onder steriele condities in praktijkdoseringen toe te voegen aan een steriel 
mineraal kweekmedium, waarna respectievelijk minerale olie (dieselolie, 5 g/l),  
PAK (1:l:l mengsel van naftaleen, fenantreen en anthraceen, 5 g/l)  of gamma 
gesteriliseerd sediment uit de Kameriksche Wetering (10 g d.s./l) als koolstof- 
bron zijn toegevoegd. De mineralisatie-activiteit is onder aërobe condities 
bepaald door de CO,-produkties van de incubaties gedurende vier weken te 
meten. De waargenomen CO,-produkties werden vervolgens gecorrigeerd voor 
achtergrond CO,-produktie in afwezigheid van het produkt en mogelijke C0,- 
vorming uit het produkt zelf. 

In een eerste serie experimenten die is uitgevoerd met praktijkdoseringen van 
de produkten werd geen CO,-produktie ten opzichte van de controles zonder 
produkttoevoeging of zonder koolstofbron gemeten. 
Om toch activiteit vast te kunnen stellen zijn dezelfde -inCubaties ingezet met 
een zeer hoge produktdosering van 100 g per liter. Daarbij gaven alleen ABR- 
CIS en Udati-Biovase een meetbare CO,-produktie te zien met minerale olie, 
maar niet met PAK en steriel sediment. Maximaal werd circa 20-50% van de 
toegevoegde minerale olie gemineraliseerd. Met CWR werd (ook bij zeer 
hoge dosering) geen mineralisatie van olie, PAK of steriel sediment vastge- 
steld. Dit werd veroorzaakt door een sterke pH-stijging, die alleen optrad bij 
de zeer hoge dosering van CWR. Een verklaring voor deze pH-stijging is niet 
gevonden. 

De conclusie van deze experimenten is dat de lage aantallen olie- en PAK- 
afbrekende organismen in de produkten, zelfs onder optimale procescondities 
bij praktijkdosering, een niet meetbare afbraakcapaciteit hebben. 
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3.2: Chemische samenstelling en direct effect 

Om de aanwezigheid van werkzame componenten of oppervlaktewater veront- 
reinigende stoffen vast te stellen is de chemische samenstelling van de produk- 
ten bepaald I ref.4 I . 

In tabel 3.2 is de chemische samenstelling van de afzonderlijke produkten 
gegeven. 

Uit de analyseresultaten in tabel 3.2 kan onder meer worden afgeleid, dat: 
- 
- 

- 

- 
- 

Aquaplancton vrijwel volledig uit kalkhoudend krijt bestaat; 
het kalkgehalte van ABR-CIS, CWR en Udati respectievelijk 86%, 23% 
en 10% bedraagt; 
de metalengehaltes van de produkten laag zijn. Alleen Udati bevat 
relatief veel ijzer, mangaan en zink; 
CWR en Udati relatief hoge gehaltes aan fosfaat en sulfaat bevatten; 
ABR-CIS, CWR en Udati relatief hoge gehaltes aan Kjeldahl-stikstof 
bezitten. 

Tabel 3.2. Chemische samenstelling van de produkten I ref.4 I . 
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Tenslotte is nagegaan wat het direct effect is van toediening van de produkten 
op het oppervlaktewater, het sediment en het poriewater (water in de poriën 
of interstitiële ruimte van het sediment). 

Het direct effect van de produkten op het biologisch zuurstofgebruik (BZV) 
van het sediment en op kwaliteit van het poriewater is vastgesteld tijdens de 
praktijkproeven in de Kameriksche Wetering: 
- De BZV van het sediment gemeten over 5 dagen en 20 dagen (BZV, en 

BZV,) veranderde ten opzichte van die van het blanco, onbehandelde 
sediment door produkttoediening niet of nauwelijks. Voor beide sedi- 
mentsoorten was de BZV, in alle gevallen 1 - 2 mg/l. De BZV, van 
beide sedimenten nam enigszins af van 8 - 10 mg/l naar circa 5 mg/l. 
Analyse van het poriewater van sediment van de Kameriksche Wetering, 
gemonsterd in de eerste week na toediening van de produkten, gaf aan 
dat ten opzichte van de uitgangssituatie de kwaliteitsparameters BZV, 
CZV, ammonium, Kjeldahl-stikstof, nitriet, nitraat en totaal fosfaat in het 
poriewater waren afgenomen. Het gehalte aan ortho-fosfaat in het porie- 
water was echter zowel bij de produkten als bij de controle verdubbeld 
tot circa 1,2 mg P/l. 

- 

Met behulp van de chemische samenstelling van de produkten is de potentiële 
invloed van produkttoediening op de oppervlaktewaterkwaliteit geschat. 
Uitgaande van een theoretische 'worst-case' situatie waarbij de produkten na 
toediening aan de Kameriksche Wetering (waterdiepte 0,5 m) instantaan en 
volledig in het oppervlaktewater oplossen, zou alleen Udati overschrijding 
geven van de grenswaarden voor fosfaat, stikstof en sulfaat volgens de Derde 
Nota Waterhuishouding I ref.9 I en de Nota Milieukwaliteitsdoelstellingen 
Bodem en Water (MILBOWA) I ref.10 I . 

33: Conclusies 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek naar de samenstelling, afbraak- 
capaciteit en direct effect van de produkten kunnen als volgt worden samen- 
gevat: 

- De produkten ABR-CIS, Udati en CWR bevatten micro-organismen. Het 
totaal aantal heterotrofe organismen in deze produkten ligt in dezelfde 
grootte-orde als dat in sediment of verontreinigde grond. Door toediening 
van deze produkten neemt, rekening houdend met de verdunning, de 
hoeveelheid olie-afbrekende organismen in het sediment met minder dan 
1% toe. Voor PAK ligt dit percentage nog lager. . 

- De PAK- en olie afbraakcapaciteit van de produkten is bij de voorge- 
schreven dosering zelfs niet meetbaar onder optimale procescondities, 
waarbij PAK en olie in opgeloste vorm worden aangeboden. Alleen bij 
zeer hoge doseringen van ABR-CIS en Udati kon een verhoogde CO,- 
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produktie met olie als koolstofbron worden waargenomen. 

- De produkten bevatten onder meer kalk, nutriënten, sulfaat, ijzer, man- 
gaan, kalium, en magnesium. Tussen de produkten kunnen de gehaltes 
van de componenten aanzienlijk variëren. Afgezien van het hoge zinkge- 
halte in het Udati-produkt zijn de gehaltes aan zware metalen in de 
produkten laag. 

Produkttoediening geeft geen substantiële toename van het biologisch 
zuurstofverbruik van het sediment. Alleen bij toediening van Aquaplanc- 
ton kon als direct effect een duidelijke toename van de ammonium-, 
Kjeldahl-stikstof- en nitraatgehaltes in het poriewater worden waargeno- 
men. Alleen toediening van Udati zou theoretisch, bij instantane en 
volledige oplossing in het oppervlaktewater, een overschrijding kunnen 
geven van de grenswaarden van fosfaat, stikstof en sulfaat in dat opper- 
vlaktewater. 
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4: WERKING VAN DE PRODUKTEN MET SEDIMENTEN 

Naast het analyseren van de samenstelling en directe effecten van de produk- 
ten, is ook de werking in aanwezigheid van sedimenten proefondervindelijk 
vastgesteld. Hierbij zijn meerdere procesvariaties getest: 
1. onder optimale condities in het laboratorium, in aërobe en anaërobe 

batch-experimenten, onder volledige menging en bij 20°C I ref.3 I, para- 
graaf 4.1; 

2. onder sub-optimale condities in het laboratorium, in niet gemengde 
kolommen (om de praktijksituatie te simuleren), maar wel bij 20°C 
I ref.3 I, paragraaf 4.2; 
onder veldcondities in de praktijk, in proefvakken op locatie Iref.41, 
paragraaf 4.3. 

3. 

Van situatie 1 naar 2 naar 3 neemt de vergelijking met de praktijksituatie toe, 
maar de potentieel mogelijke biologische activiteit af. Situatie 1 en 2 zijn 
getest om de maximale effecten (en bij-effecten) t e  meten. Bovendien is 
representatieve monstername eenvoudiger in goed gesloten en gemengde 
systemen, zoals gebruikt in situatie 1 (en 2). 

Omdat biologische afbraak varieert met specie-eigenschappen als organische 
stof gehalte, korrelgrootte-verdeling, gehalte, type en wijze van voorkomen 
van verontreinigingen, zijn twee verschillende sedimenten voor deze proeven 
gebruikt. Na zorgvuldige selectie op stroming, sliblaagdikte, lozingspunten en 
specie-eigenschappen zijn de locaties Kamerische Wetering en Apeldoorns 
kanaal gekozen. 
Voor het praktijkonderzoek zijn op de locaties proefvakken aangelegd met 
behulp van slibschermen. Per locatie bleef 1 proefvak onbehandeld en de 
overige zijn gebruikt voor toediening van de produkten. 
Voor de laboratoriumproeven, is sediment uit beide blanco proefvakken 
gebruikt. Tijdens het toedienen van de produkten op de locatie Apeldoorns 
kanaal, bleek ondanks de zorgvuldige selectie, dat de stroming in het water te 
sterk was om representatieve proeven uit te kunnen voeren. Daarom heeft het 
praktijkonderzoek zich alleen gericht op de Kameriksche Wetering. 

De chemische en bacteriologische samenstelling van de twee waterbodems is 
weergegeven in tabel 4.1. De gegevens zijn afkomstig van analyse van 4 
monsters afkomstig uit 1 partij per blanco-proefvak. In aanvulling hierop is 
het volgende geconstateerd: 
- het zeer hoge gehalte aan minerale olie in het sediment van het Apel- 

doorns kanaal was ook zintuiglijk waarneembaar. 
- de hoge PAK-gehaltes in het sediment van de Kameriksche Wetering zijn 

met name de drie- en vierringen PAK (fluorantheen, fenantreen, pyreen, 
benzo-a-anthraceen, chryseen, benzofluorantheen). In het sediment van 
het Apeldoorns kanaal is eveneens fluorantheen de meest voorkomende 
PAK gevolgd door fenantreen, pyreen en chryseen. De grote spreiding in 
de PAK-gehaltes in de vier monsters per partij sediment gaf aan dat 
eventuele trends in het verloop van de PAK-gehaltes tijdens de experi- 
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menten moeilijk te bepalen zouden zijn. 
in het poriewater van beide sedimenten werd het gehalte aan zware 
metalen voor circa 95% bepaald door zink (Kameriksche Wetering: 830 
pgh; Apeldoorns kanaal: 1005 pgh). In de afgefiltreerde vaste stof werden 
in beide sedimenten met name zink en lood en in mindere mate chroom, 
koper en nikkel als zware metalen aangetroffen. 
het aantal olie-afbrekende bacteriën is in beide sedimenten relatief hoog, 
hetgeen wijst op aan een bacteriepopulatie die aan de olieverontreiniging 
is geadapteerd. In geen van beide sedimenten is bacteriegroei gevonden 

- 

. 

- 

op PAK. 

Tabel 4.1. Samenstelling van sediment uit Kameriksche Wetering en Apel- 
doorns kanaal 1 ref.3 I. 

SEDIMENT 
APELDOORNS KANAAL 

gemiddeld I spreiding (n)'! 

18,6 8% (4) 

21,9 

15.000 

12 

2 

6.000 

3.184 

1.078 

7,o 

6% (3) 

17% (3) 

36% (4) 

0% (2)  

2% (2)  

%% ( 2 )  

0% (4) 

24% ( 2 )  

1,5.1OS 

8,6.106 

c 104 

2 )  16 PAK van EPA 

4.1.1: Optimale condities in het laboratorium 

4.1.1: Uitvoering en resultaten 

Bij biologische afbraak in situ is veelal de temperatuur en de zuurstofspanning 
onvoldoende voor maximale activiteit. Daarnaast spelen uiteraard de aanwe- 
zigheid van geschikte bacteriën en nutriënten, alsmede een neutrale pH, een 
belangrijke rol. 
Om de maximaal mogelijke afbraakcapaciteit in sediment te kunnen meten, is 
een aantal batch-experimenten uitgevoerd waarin de temperatuur 20 "C was 
en waarbij volledige menging en flushen met zuurstof zorgde voor een aeroob 
milieu. Onder deze condities worden effecten van de produkten niet beperkt 
door te lage temperatuur of zuurstofgebrek. Dezelfde proeven zijn uitgevoerd 
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onder anaerobe condities, om de aanwezigheid van zuurstofdragende verbin- 
dingen in de produkten CWR en ABR\CIS waar te kunnen nemen. 

De batchproeven zijn uitgevoerd in serumflessen van 1 liter inhoud, waarin 
300 ml sediment werd gebracht. De aerobe incubaties zijn in duplo en de 
anaerobe incubaties in enkelvoud uitgevoerd. De produkten zijn volgens de 
voorgeschreven doseringen (zie tabel 4.2) toegediend. 

Tabel 4.2. Toegepaste produktdosering bij de batch-experimenten I ref.3 I . 

Tijdens alle incubaties werd de cumulatieve CO,-produkte gevolgd als indica- 
tie voor de mate van biologische activiteit. Daarnaast zijn enzymactiviteitsme- 
tingen uitgevoerd (dehydrogenase-activiteit als reductie van triphenyltetrazoli- 
umchloride). Alle incubaties zijn voorts geanalyseerd op minerale olie, PAK, 
metalen, organische stof, pH en droge stof. De experimenten hebben 16 
weken geduurd. 

De resultaten zijn samengevat in tabel 4.3 en in figuren 4.1 en 4.2 , zijn voor 
respectievelijk de Kameriksche Wetering en het Apeldoorns kanaal de CO,- 
produktie, PAK-gehaltes en olie-gehaltes grafisch weergegeven. 

CO,-produktie 
De CO,-produktie is geen directe maat voor de afbraak van organische stof 
en verontreinigingen. De gevormde hoeveelheid CO, varieert per omgezette 
verbinding en per bacterie-soort. Daarnast kan uit het aanwezige (bi)carbo- 
naat in het sediment ook CO, gevormd worden. De CO,-produktie moet 
daarom slechts als indicatie voor biologische activiteit gezien worden. Voor 
beide sedimenten (zie controle-incubaties) geldt dat de activiteit (CO,-produk- 
tie) hoger is onder aerobe condities dan onder anaerobe condities. Dit is het 
duidelijkste zichtbaar bij het Apeldoorns kanaal. Toediening van de produkten 
leidt voor het Apeldoorns kanaal wel en voor de Kameriksche wetering niet, 
tot een verhoging van de CO,-produktie. 
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Figuur 4.1: Grafische weergave van C02-C-produktie, PAK-afbraak en olie- 
afbraak in sediment uit de Kameriksche Wetering, onder optimale condities in 
het laboratorium. 
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Figuur 4.2: Grafische weergave van C02-C-produktie, PAK-afbraak en olie- 
afbraak in sediment uit het Apeldoorns kanaal, onder optimale condities in 
het laboratorium. 
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enzymactiviteit 

In alle batches is de enzymactiviteit (TTC) eerst verhoogd en daarna gedaald naar 
bijna nul, ondanks de aanwezigheid van nog steeds het merendeel van de organische 
slibfractie en verontreinigingen. Een waarschijnlijke verklaring is dat de biologische 
beschikbaarheid van het organisch materiaal de beperkende factor wordt voor 
microbiële groei waardoor de activiteit noodgedwongen daalt. 
Toevoeging van produkten heeft bij het sediment van de Kameriksche Wetering geen 
effect op de enzym-activiteit. In het sediment van het Apeldoorns kanaal, hebben de 
produkten ABR\CIS, Aquaplancton en Udati, een positief effect op de enzymactiviteit 
bij vier weken. Deze waarnemingen komen overeen met die van de CO,-produktie. 

Afbraak organische stof 

De afbraak van organische stof (tabel 4.3) verloopt in beide sedimenten onder 
anaerobe condities juist beter dan onder aerobe condities. Voor de Kameriksche 
Wetering werd in de controle in in de proef met CWR onder anaerobe condities zelfs 
een lichte verhoging van het organische stof gehalte geconstateerd. Het is waarschijn- 
lijk dat alle (kleine) variaties binnen de analyse-spreiding liggen. 

PAK-afbraa k 

Uit de figuren 4.1 en 4.2 blijkt dat onder anaerobe condities in alle gevallen (m.u.v. 
ABR/CIS voor Apeldoorns kanaal en Aquaplancton voor Kameriksche Wetering) 
sterk verhoogde concentraties aan PAK (tot 300 %) zijn waargenomen. Hoewel in de 
aerobe batches in de meeste gevallen afbraak van PAK is geconstateerd, is het door 
de toename van de PAK onder anaerobe condities, niet mogelijk om kwantitatieve 
uitspraken te doen over de PAK-afbraak. Overigens is wel in de meeste gevallen een 
verlaging van de PAK-ratio waargenomen. 
Variaties in PAK-analyses in sedimenten zijn een algemeen probleem. Nader onder- 
zoek is nodig om de toename onder anaerobe condities te verklaren. Bij de bespre- 
king van de effecten van de produkten, worden de PAK-resultaten voorlopig buiten 
beschouwing gelaten. 

Olie-afbraa k 

De olie-gehaltes (figuur 4.1 en 4.2) lagen bij de analyse na 4 weken, veel lager dan na 
16 weken. Dit wordt veroorzaakt door sorptoe van olie aan de glaswand van de fles, 
wat bij de eindbepaling niet speelt doordat de gehele fles geëxtraheerd werd. Bij het 
analyseren van de GC-chromatogrammen bleek dat het hoge gehalte aan humuszuren 
(vooral in het sediment van de Kameriksche Wetering) de interpretatie bemoeilijkte. 
Om vergelijking met de andere deelonderzoeken mogelijk te maken is hiervoor niet 
gecorrigeerd. 
De olie-afbraak verloopt in de onbehandelde specie (controle-batch) van de Kamerik- 
sche Wetering eveneens beter onder aerobe condities dan onder anaerobe condities. 
Voor het Apeldoorns kanaal is dit effect geringer. De olie-concentratie en de absolute 
afname in de specie uit het Apeldoorns kanaal is zeer groot en is vermoedelijk de 
oorzak van de hoge CO,-produkties. Toediening van de produkten (m.u.v. CWR) leidt 
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in alle gevallen tot verhoogde afbraak van olie. 

pH-efiect 

Zowel in de aerobe als anaerobe controles daalt de pH in de loop der tijd. Hierdoor 
komen meer metalen in oplossing, waardoor de metaalgehalten in het slibfiltraat 
verhogen (tabel 4.3). 
Deze verzuring kan het gevolg zijn van biologische processen zoals nitrificatie en 
omzetting van NH, in HNO, en H,S in H,SO, (onder aerobe condities) en hydrolyse 
en verzuring onder anaerobe condities. Ook de CO,-produktie kan leiden tot pH- 
daling door koolzuurvorming (zwak zuur). Met name voor het slib uit het Apeldoorns 
kanaal is de slechte buffercapaciteit (pH-daling in controles tot pH 3,4) een limiteren- 
de factor voor afbraak en hebben de produkten ABR\CIS, Udati en Aquaplancton 
een positief effect op de buffering. Het produkt CWR leidt niet tot verbeterde pH- 
buffering. 
Het feit dat bij lage pH en onder anaërobe condities in de verzuurde batches 
(controles, CWR) verhoogde PAK-gehaltes zijn gemeten, zou veroorzaakt kunnen zijn 
door een betere PAK-extractie onder deze condities. De absolute PAK-gehaltes in de 
pH-neutrale batches zouden dan te laag zijn gewaardeerd. Dit zou in nader onder- 
zoek moeten worden bevestigd. 
Als  gevolg van de pH-daling werden in de verzuurde aërobe batches verhoogde 
concentraties metalen in het poriewater van het sediment aangetroffen, doordat 
metalen bij lage pH beter in oplossing gaan. 

De verklaring voor de positieve effecten van Aquaplancton, ABR\CIS en Udati, ligt 
waarschijnlijk in de pH-buffering en niet in het opheffen van zuurstoflimitatie. In het 
sediment van de Kameriksche Wetering is de CO,-produktie in de anaerobe controle 
laag en wordt niet verhoogd in aanwezigheid van de vier produkten. Voor het Apel- 
doorns kanaal leiden de drie produkten wel tot verhoogde activiteit onder anaerobe 
condities, maar deze blijft lager dan onder aerobe condities. Bovendien is het 
positieve effect van de produkten bij de olie-afbraak en CO,-produktie met sediment 
uit het Apeldoorns kanaal eveneens zichtbaar onder aerobe condities, waar zuurstofli- 
mitatie niet aan de orde is. 
Onder anaerobe condities met het slib uit de Kameriksche Wetering, daalde pH in de 
controle niet sterk, maar hadden de produkten toch een positief effect op de olie- 
afbraak. Dit aspect verdient nader onderzoek, zeker omdat het slechts enkelvoudige 
proeven betreft, waarbij de olie-analyse bemoeilijkt werd door humus-storing en 
tenslotte omdat het positieve effect van de produkten niet tot uiting komt in verhoog- 
de CO,-produktie. 

Aanwezigheid zuurstofdragen 

Om de aanwezigheid en de effecten van zuurstofdragers in ABR-CIS en CWR vast te 
stellen, dienen de aërobe en anaërobe batch-experimenten vergeleken te worden. Het 
blijkt dat tussen beide sedimenten duidelijk verschillen zijn opgetreden: 
- In sediment uit het Apeldoorns kanaal is de afbraak van minerale olie niet 

zuurstofgelimiteerd, in sediment uit de Kameriksche Wetering wel (zie 
controle-batches). De positieve effecten van ABR-CIS en CWR waren bij de 
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Kameriksche Wetering echter lager dan of gelijk aan die van Udati en 
Aquaplancton, waarin zich geen zuurstofdrager bevinden. 

van de zuurstofspanning (zie controles). Hier was het positieve effect van 
ABR-CIS en CWR lager dan dat van Aquaplancton en gelijk aan dat van 
Udati. 

zijn, lijkt de PAK-afbraak voor beide sedimenten zuurstofgelimiteerd (meer 
toename van PAK onder anaërobe condities in de controle-batches). Ook hier 
geven ABR-CIS en CWR echter geen betere resultaten dan Aquaplancton en 
Udati. 

- De CO,-produktie is vooral in sediment uit het Apeldoorns kanaal afhankelijk 

- Hoewel de afbraakgegevens door toename van PAK moeilijk te interpreteren 

Uit het voorgaande is op te maken dat ABR-CIS en CWR geen eigenschappen 
bezitten die zuurstoflimitatie opheffen. Dat de aan de onderzochte produkten 
toegevoegde zuurstofbron slechts een zeer beperkt effect kan hebben op de afbraak 
van organische stof volgt uit de volgende theoretische berekening. 

Indien wordt uitgegaan van een sedimentlaag van 0,l m dikte, een drogestofgehalte 
van 10% en een organische stofgehalte van 40% (van de drogestof) dan is in 1 m2 
sediment (100 liter): 100 liter * 0,4 * 100 g/l = 4.000 g organische stof aanwezig. 
Afgeleid kan worden dat de theoretisch benodigde hoeveelheid zuurstof om deze 
hoevelheid organische stof chemisch te oxideren 4.000 g * 1,4 g O,/g organische stof 
= 5.600 g chemisch zuurstofverbruik (CZV) bedraagt. 
De maximale produktdosering van de zuurstofdragende produkten bedraagt 1 kg per 
100 liter (ABR-CIS). Zelfs indien het produkt in zijn geheel uit een zuurstofbron zou 
bestaan en indien deze volledig benut zou worden voor microbiële afbraak, dan zou 
daarmee 1.000 : 5.600 = 18% van de aanwezige hoeveelheid organische stof kunnen 
worden afgebroken. 
De hoeveelheid zuurstof in het produkt is echter beperkt (zie tabel 3.2). Daarbij zal 
naar alle waarschijnlijkheid niet alle met het produkt toegediende zuurstof voor 
microbiële afbraak beschikbaar zijn en benut worden. Hiermee is aangetoond dat de 
aan de produkten toegevoegde zuurstofbron de afbraak van organische stof slechts in 
zeer geringe mate kan bevorderen. 

De produkten Aquaplancton, Udati en ABR\CIS hebben een bufferende werkmg 
waardoor de verzuring geremd wordt en biologische activiteit mogelijk blijft. Of deze 
produkten naast buffering nog specifiek stimulerende effecten hebben op de afbraak 
van olie en PAK moet onderzocht worden in proeven met neutrale pH. 

4.1.2: Conclusies 

De batch-experimenten waren opgezet om de effecten van de vier produkten te 
meten, onder condities waarbij zowel temperatuur als zuurstof geen limiterende factor 
zijn. Doordat de incubatieflessen geschud werden, is tevens een verbeterde beschik- 
baarheid van nutriënten bereikt. Dezelfde experimenten onder anaerobe condities, 
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hadden tot doel om de effecten op de in situ aanwezige zuurstoflimitatie vast te 
kunnen stellen. 

Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Door de aangelegde procescondities daalde de pH in beide sedimenten 
(zonder produkt), met name in het sediment van het Apeldoorns kanaal. 
Door het zure milieu wordt biologische activiteit geremd. De verzuring kan 
het gevolg zijn van biologische processen. Indien verzuring optreedt, kunnen 
metalen in oplossing gaan. 

De biologische activiteit (CO,-produktie en olie-afbraak) was in beide sedi- 
menten zonder produkttoediening, hoger onder aerobe condities dan onder 
anaerobe condities. 

De afbraak van organische stof was in beide sedimenten, zonder produkttoe- 
diening, hoger onder anaerobe condities. De afbraak was in alle gevallen 
gering, zodat de verschillen in de analyse-spreiding vallen. 

De effecten die de vier onderzochte produkten kunnen hebben, zijn afhanke- 
lijk van het type sediment. Indien het sediment een goede bufferende capaci- 
teit bezit, zijn de positieve effecten minder. Het gehalte aan organische stof 
lijkt echter niet bepalend te zijn voor de afbraak van organische stof de 
afbraak was in beide sedimenten vergelijkbaar laag, terwijl er een groot 
verschil in gehalten (22 en 37 % o.s.) was. 

Toediening van het produkt CWR resulteerde nauwelijks in enig positief 
effect, noch op de pH-buffering, noch op de afbraak. 

Toediening van de produkten Aquaplancton, ABR\CIS en Udati had met 
name bij het sediment van het Apeldoorns kanaal een positief effect. Dit 
effect was zichtbaar in zowel de olie-afbraak als de COZproduktie en de pH- 
buffering. 

Deze drie produkten hadden een geringer effect op de activiteit in sediment 
uit de Kameriksche Wetering, waarin het bufferend vermogen groter was. 

De positieve effecten van Udati, Aquaplancton en ABR\CIS zijn niet te 
danken aan de aanwezigheid van zuurstofdragende verbindingen maar aan 
pH-buffering. De effecten waren immers even groot onder anaerobe als 
aerobe condities en met name optraden in het zwak bufferende sediment van 
het Apeldoorns kanaal. Of deze produkten naast de buffering nog specifieke 
eigenschappen bezitten die de afbraak van olie en\of PAK stimuleren, dient 
onderzocht te worden in gebufferde experimenten. 

Minerale olie adsorbeerd aan glas, waardoor voor goede interpretatie de 
gehele fles geextraheerd dient te worden. De GC-chromatogrammen worden 
verstoord door pieken van humuszuren, waardoor interpretatie van de 
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chromatogrammen bij lage olie-gehalten bemoeilijkt wordt (zoals bij het 
sediment uit de Kameriksche Wetering). 

- Onder anaerobe condities en bij lage pH, worden hogere PAK-gehalten 
geanalyseerd, mogelijk is dit te wijten aan een veranderde samenstelling, 
waardoor de extractie-stap in de analyse veranderd. Nader onderzoek hierom- 
trent is noodzakelijk. 
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4.2: Gesimuleerde veldcondities in het laboratorium 

De produkten zijn vervolgens onder suboptimale condities in een aantal kolomexpe- 
rimenten getest op hun werkzaamheid en eventuele bij-effecten. 
Het doel van deze kolomexperimenten was de werking en eventuele bijwerkingen van 
de produkten te testen onder omstandigheden die de praktijksituatie zo goed mogelijk 
simuleren, terwijl een goed monstemame mogelijk is. 

4.2.1: Uitvoering en resultaten 

Om de veldcondities zo goed mogelijk te simuleren zijn kolomproeven uitgevoerd met 
sediment van beide praktijklocaties. Voor deze kolomexperimenten werden dezelfde 
sedimentmonsters gebruikt als voor de batch-experimenten (voor samenstelling: zie 
tabel 4.1). Verschil van de kolomexperimenten met de praktijksituatie is met name de 
temperatuur (20°C i.p.v. 15.C) en boven het sediment stilstaand oppervlaktewater, 
waar geen stroming in is zoals in de praktijksituatie. Het zuurstofgehalte van dit 
bovenstaande water is met een eenvoudig beluchtingssysteem op 2 - 6 mg O, per liter 
gehouden. In het sediment heersten evenals in de praktijksituatie anaërobe condities. 

Glazen kolommen met een doorsnee van 0,15 m en een lengte van 0,75 m zijn gevuld 
met sediment tot een hoogte van 0,4 m met daarboven een laag oppervlaktewater van 
0,3 m afkomstig van de praktijklocaties. 
Na een consolidatieperiode van een week zijn de kolommen bemonsterd voor het 
vastleggen van de uitgangssituatie. Vervolgens zijn de produkt conform hun doserings- 
voorschrift toegediend. In tabel 4.4 zijn de produktdoseringen van de kolommen voor 
beide sedimentsoorten aangegeven. 

Tabel 4.4. Toegepaste produktdosering bij de kolomexperimenten I ref.3 I . 

De resultaten van de kolom-experimenten zijn samengevat in tabel 4.5 en in figuur 4.3 
en 4.4 zijn PAK-, olie-, drogestof-gehaltes en sliblaagdiktes grafisch weergegeven. 
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Figuur 4.3: Resultaten kolomexperimenten met sediment uit Kameriksche Wetering. 
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Figuur 4.4: Resultaten kolomexperimenten met sediment uit Apeldoorns kanaal. 
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Afbraak van verontreinigingen en organische stof 

Opvallend is dat in bijna alle kolommen een verhoging van zowel het gehalte aan 
minerale olie als het PAK-gehalte is opgetreden. Een gering aantal extreme olie- 
gehaltes is echter veroorzaakt door niet representatieve drogestofbepalingen. 

De toename in PAK-gehaltes in alle kolommen moet worden toegeschreven aan een 
systematische meetfout bij PAK-bepaling bij aanvang van de experimenten. De latere 
analyses (tabel 4.5) liggen alle in dezelfde orde van grootte en nemen niet significant 
af. Ná de beginsituatie veranderen de PAK-ratio’s niet significant, zodat er geen 
duidelijke aanwijzing is voor de afbraak van PAK. Toediening van de produkten leidt 
in geen geval tot een verandering in de PAK-afbraak. 

Uit de metingen van de dikte van de sedimentlagen bij aanvang en beëindiging van de 
kolomexperimenten blijkt dat in geen van de kolommen een reductie van het sedi- 
mentvolume is opgetreden. Dit is niet geheel in overeenstemming met de berekende 
afname van het organische stofgehalte. In de bovenste laag sediment van de Kamerik- 
sche Wetering is dit gehalte afgenomen bij de produkten Aquaplancton, ABR-CIS en 
Udati. De afname van organische stof in de bovenlaag van het sediment van het 
Apeldoorns kanaal was het hoogst in de controle-kolom. Geen van de produkten gaf 
met dit sediment een verhoogde afbraak van organische stof te zien. 
In nagenoeg alle kolommen was echter het drogestof- en het organische stofgehalte in 
het midden en onderin bij beëindiging van de experimenten aanzienlijk hoger dan in 
de bovenlaag. Waarschijnlijk is de geconstateerde afname van het organische stofge- 
halte in de bovenlaag niet veroorzaakt door biologische afbraak, maar te wijten aan 
consolidatie van het sediment. 
Bekend is dat in de praktijk de biologische afbreekbaarheid van de organische 
stoffractie in het sediment doorgaans slechts zeer traag verloopt (onder andere door 
de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare lignines). 

pH-effecten 
In de kolom-experimenten werd veel minder verzuring geconstateerd als bij de 
gemengde batch-experimenten (& 4.1). Dit betekent dat het mengen van sediment 
van belang is geweest voor de stimulering van biologische processen, waardoor in 
ongebufferd sediment verzuring optreedt. 
In de kolomproeven is een lichte verzuring waargenomen in het bovenstaande water 
van de blanco- en CWR-kolom met specie uit het Apeldoorns kanaal. In de sediment- 
laag nam de pH in deze kolommen slechts gering af tot respectievelijk pH 6,5 en pH 
6,7. 
Verhoogde gehaltes aan metalen in porie- of oppervlaktewater zijn dan ook nauwe- 
lijks aangetroffen. Alleen in de controle-kolom met sediment van het Apeldoorns 
kanaal werden na de proefperiode enigszins verhoogde zink- en nikkelconcentraties in 
het bovenstaande water vastgesteld, hetgeen aan de lichte pH-daling (pH 4,7) van dit 
water kan worden toegeschreven. 
De analyseresultaten van de kolommen waarin naast Udati-BiovaseBac ook Metir is 
toegediend (het metalen bindend produkt) weken niet af van de overige kolommen 
wat betreft gehaltes aan metalen in het poriewater of in het oppervlaktewater. 
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Microbiële groei 

In alle kolommen, inclusief de controle-kolommen, neemt gedurende de eerste tien 
weken het aantal heterotrofe organismen en het aantal olie-afbrekende organismen 
toe met een factor 10 tot 100 om daarna weer af te nemen. Dit geeft aan dat het 
aantal micro-organismen in het sediment niet de beperkende factor is voor microbio- 
logische afbraak van minerale olie, maar dat een of meerdere andere factoren hierbij 
een rol spelen. De aanvankelijke stimulering van de activiteit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de menging van het sediment voor en tijdens het vullen van de 
kolommen waardoor de substraten en zuurstof beschikbaar kwamen. Dit effect is 
tijdelijk en wordt niet veroorzaakt of beïnvloed door de produkten. 

Effecten op oppervlaktewater 

Alleen in de controle-kolom met sediment van het Apeldoorns kanaal leidde de 
verzuring tot een geringe verhoging van de concentratie metalen in het oppervlak- 
tewater. 
Bij geen van de produkten zijn negatieve bijwerkingen op het poriewater in de vorm 
van verhoogde concentraties metalen of N/P worden aangetoond ten opzichte van de 
controle-kolommen. De enige significante concentratieverandering die optrad was een 
toename van het nitraatgehalte in het sediment van de kolommen van de Kamerik- 
sche Wetering. De toename van circa 2 mg NO,-N/kg d.s. tot 10-100 mg NO,-N/kg 
d.s. trad op in zowel de kolommen met produkt als in de controle-kolommen zonder 
produkt. Deze toename moet worden toegeschreven aan mineralisatie van organisch 
gebonden stikstof bij afbraak van organisch materiaal in het sediment en een daarop- 
volgende nitrificatie. 

4.2.2: Conclusies 

Samenvattend kunnen uit de kolomexperimenten onder suboptimale condities de 
volgende conclusies worden getrokken: 
- Onder gesimuleerde veldcondities treedt in geen der sedimenten (zonder 

Toevoeging van de produkten leidt onder deze condities niet tot een verbeter- 

Toevoeging van de produkten leidt onder deze condities niet tot verhoogde 

produkttoediening) significante pH-daling, slibvolumereductie of afbraak van 
organische stof, PAK en olie op. 

de afbraak of verhoogde slibvolumereductie 

concentraties nitraat, fosfaat of metalen in het oppervlaktewater, poriewater 
of in de vaste fase van het sediment. In die zin hebben de produkten geen 
negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater, poriewater of het 
sediment. 

- 

- 
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43: Veldcondities (praktijkonderzoek) op locatie 

Simultaan aan het hiervoor behandelde laboratoriumonderzoek zijn de vier produkten 
door Grontmij Advies & Techniek bv in een praktijkonderzoek getest op hun 
werkzaamheid onder veldcondities. 
Het onderzoek had ten doel het vaststellen van de werking en eventuele bijwerkingen 
van de produkten bij toediening aan verontreinigd sediment onder veldcondities op 
twee praktijklocaties. 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek besproken. 
Een bespreking van de opzet van het onderzoek en daaruit verkregen resultaten van 
de onderzoekslocatie Apeldoorns kanaal wordt hier achterwege gelaten. De resultaten 
van het onderzoek op deze locatie zijn onbetrouwbaar gebleken omdat een deel van 
de stroomopwaarts toegediende produkten en sediment zeer waarschijnlijk in de 
stroomafwaarts gelegen proefvakken terecht is gekomen. Dit was het gevolg van een 
uitzonderlijk sterke stroming waardoor de slibschermen moesten worden verwijderd. 

43.1: Uitvoering en resultaten 

Als locaties voor het praktijkonderzoek zijn, op basis van de criteria vermeld in 
hoofdstuk 1, de Kameriksche Wetering en het Apeldoorns kanaal geselecteerd. Zoals 
hiervoor aangegeven wordt hierna echter alleen aandacht besteed aan het onderzoek 
op de locatie Kameriksche Wetering. 

Locatie praktijkondenoek 

De Kameriksche Wetering is gelegen in het westelijk weidegebied van de provincie 
Utrecht en verbindt van oudsher de Oude Rijn aan de zuidzijde met de Ennipwe- 
tering in het noorden. De wetering heeft hoofdzakelijk een functie als afwatering voor 
het omgevende veenweidegebied. Het noordelijk deel van de wetering, waarin zich de 
proeflocatie bevindt, is door een dam op circa 3 km ten noorden van Kamerik 
gescheiden van het zuidelijk deel. De afwatering vindt plaats aan de noordzijde. 
De wetering is circa 8.400 m lang, heeft een breedte variërend van 2 tot 20 m en een 
waterdiepte van 0,3 - 1 m. Het waterpeil in de wetering is in de zomerperiode NAP - 
1,75 m en in de winterperiode NAP -1,85 m. De stroomsnelheid in de wetering is 
meestal lager dan 0,05 m/s en bedraagt maximaal 0,l m/s. Aan de oostzijde van de 
wetering ligt een weg met een vrij geringe verkeersintensiteit. 
In het midden van de jaren tachtig is de wetering om onderhoudsredenen het laatst 
gebaggerd. Tweemaal per jaar wordt overtollig plantenmateriaal met behulp van een 
maaiboot verwijderd. 

Inrichting proefvakken 

Bij de indeling van de proeflocatie is uitgegaan van zes proefvakken: vier vakken voor 
de afionderlijke produkten, een blanco controle vak en een aparte blanco voor ABR- 
CIS (mechanische behandeling van Consulmij zonder produkttoediening). De situering 
van de proefvakken is weergegeven in figuur 4.5. De afmetingen van de vakken 
bedragen circa 30 x 13 m (390 m2). 
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Figuur 4.5: Situering proefvakken Kameriksche Wetering I ref.4 I . 
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Om onderlinge beïnvloeding van de proefvakken, bijvoorbeeld door ongewenst 
sedimenttransport, tijdens het onderzoek te voorkomen zijn de vakken op ruime 
afstand van elkaar aangelegd en zijn aan beide zijden van de vakken slibschermen 
aangebracht. 

Produkttoediening, proefduur en monitoring 

Na het aanbrengen van de slibschermen zijn de verschillende produkten aan de 
proefvakken toegediend conform de voorschriften van de leveranciers. De gedoseerde 
hoeveelheden bedroegen: 
- Aquaplancton: 0,3 kg/m2 
- ABR-CIS: 0,8 kg/m’ 
- CWR: 0,03 kg/m’ 
- Udati: 0,7 kg/m2 

De eerste produkttoediening had plaats in de periode van 20-24 oktober 1992. De 
duur van de proef was vastgesteld op 34 weken. Om te profiteren van het warme 
seizoen van 1993 is het onderzoek met 12 weken verlengd tot medio september 1993 
en de leveranciers de gelegenheid geboden om hun produkt na de eerste proefperiode 
van 34 weken opnieuw te doseren. Van deze mogelijkheid hebben alleen Aquaplanc- 
ton en CWR gebruik gemaakt. De leveranciers van ABR-CIS en Udati waren van 
mening dat herdosering van hun produkt nauwelijks invloed zou hebben op de 
bereikte afbraakrendementen van organische stof en organische verontreinigingen. 

Tijdens het praktijkonderzoek hebben de volgende meetrondes (monitoring) plaats 
gevonden: 
- circa 8 weken voorafgaand aan de produkttoediening voor het vastleggen van 

in week O bij aanvang van het onderzoek na toediening van de produkten (25- 

na 24 weken (14-16 april 1993); 
na 34 weken (22-24 juni 1993); 
na 46 weken aan het eind van het onderzoek (13-15 september 1993). 

de beginsituatie (18-27 augustus 1992); 

30 oktober 1992); 
- 

- 
- 
- 

In figuur 4.6 zijn de meetpunten in elk proefvak aangegeven die bij de monitoringen 
zijn aangehouden. 

OEVER 

RAAI 1 RAAI 2 

RUWEG 

Figuur 4.6: Meetpunten in de proefvakken voor de praktijkproef I ref.4 I .  
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Ten behoeve van de monitoring zijn op de meetpunten in elk proefvak de volgende 
monsters genomen: 
- vier steekmonsters van de toplaag van het sediment (bovenste 15 cm) in de 

twee steekmonsters uit de diepere sedimentlaag (30-45 cm) in de uitgangssitu- 

drie steekmonsters van de toplaag in de overige monitoringen (meetpunten 1, 

uitgangssituatie (meetpunten 1 t/m 4); 

atie (meetpunten 1 en 4 of 2 en 3); 

2 en 3). 

- 

- 

Het doel van de monitoring was het verkrijgen van inzicht in: 
- de procescondities tijdens het praktijkonderzoek door meting van pH, tempe- 

wijziging in het sedimentvolume in de verschillende proefvakken, berekend 

verandering in de kwaliteit van het sediment door meting van deeltjesgrootte, 

ratuur, O,-gehalte, redox-potentiaal, geleidingsvermogen en doorzicht van het 
oppervlaktewater en het sediment in de verschillende proefvakken; 

met de sedimentlaagdiktes van twee raaien in elk proefvak; 

de gehaltes aan drogestof, organische stof, kalk, minerale olie, PAK, zware 
metalen (inclusief arseen) en van de verhouding van lichte en zware PAK 
(PAK-ratio); 

(chemisch zuurstofverbruik), ammonium, Kjeldahl-stikstof, nitraat, nitriet, 
totaal fosfaat en ortho-fosfaat. 

- 

- 

- verandering in de kwaliteit van het poriewater door analyse van BZV, CZV 

Procescondities 

Ten aanzien van de algemene procescondities zijn tijdens het praktijkonderzoek geen 
verschillen vastgesteld tussen de onderlinge proefvakken noch in de afzonderlijke 
proefvakken in de tijd. In het algemeen zijn de volgende resultaten verkregen : 
- de zuurgraad van het sediment en het oppervlaktewater was en bleef vrij 

de temueratuur van het oppervlaktewater en het sediment en daalde vóór het 
neutraal, variërend van pH 6,5 tot pH 73.  

praktijkonderzoek van circa 20°C in de uitgangssituatie (18-27 augustus 1992) 
naar 10°C in week O (25-30 oktober 1992) en liep daarna tijdens het onder- 
zoek geleidelijk weer op tot 15°C in week 24 (14-16 april 1003), 20°C in week 
34 (22-24 juni 1993) om vervolgens weer te dalen naar 15°C in week 46 (13-15 
september 1993). 

oververzadigd met zuurstof (> 10 mg O,/l tot en met week 34, daarna afne- 
mend tot circa 3,5 mgfl). In het sediment daarentegen bleef het zuurstofge- 
halte zeer laag (< 0,5 mg O&. 

200 en 250 mV. De redox-potentiaal van het sediment varieerde sterker: van 
-250 mV in week O tot -50 tot 75 mV in de periode daarna. Dit bevestigd de 
overheersend anaërobe conditie van het sediment gedurende de proefperiode. 
Dit gold voor zowel het blanco controle-vak als voor de proefvakken met 
produkten. 

- 

- het oppervlaktewater was gedurende de onderzoekperiode in het algemeen 

- de redox-Dotentiaal van het oppervlaktewater bleef vrij constant tussen circa 

- de geleidbaarheid van het oppervlaktewater en het sediment bleef vrij con- 
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Ten behoeve van de monitoring zijn op de meetpunten in elk proefvak de volgende 
monsters genomen: 
- vier steekmonsters van de toplaag van het sediment (bovenste 15 cm) in de 

twee steekmonsters uit de diepere sedimentlaag (30-45 cm) in de uitgangssitu- 

drie steekmonsters van de toplaag in de overige monitoringen (meetpunten 1, 

uitgangssituatie (meetpunten 1 t/m 4); 

atie (meetpunten 1 en 4 of 2 en 3); 

2 en 3). 

- 

- 

Het doel van de  monitoring was het verkrijgen van inzicht in: 
- de procescondities tijdens het praktijkonderzoek door meting van pH, tempe- 

wijziging in het sedimentvolume in de verschillende proefvakken, berekend 

verandering in de kwaliteit van het sediment door meting van deeltjesgrootte, 

ratuur, O,-gehalte, redox-potentiaal, geleidingsvermogen en doorzicht van het 
oppervlaktewater en het sediment in de verschillende proefvakken; 

met de sedimentlaagdiktes van twee raaien in elk proefvak; 

de gehaltes aan drogestof, organische stof, kalk, minerale olie, PAK, zware 
metalen (inclusief arseen) en van de verhouding van lichte en zware PAK 
(PAK-ratio); 

(chemisch zuurstofverbruik), ammonium, Kjeldahl-stikstof, nitraat, nitriet, 
totaal fosfaat en ortho-fosfaat. 

- 

- 

- verandering in de kwaliteit van het poriewater door analyse van BZV, CZV 

Procescondities 

Ten aanzien van de algemene procescondities zijn tijdens het praktij konderzoek geen 
verschillen vastgesteld tussen de onderlinge proefvakken noch in de afzonderlijke 
proefvakken in de tijd. In het algemeen zijn de volgende resultaten verkregen : 
- de zuurgraad van het sediment en het oppervlaktewater was en bleef vrij 

de tenmeratuur van het Oppervlaktewater en het sediment en daalde vóór het 

- 

neutraal, variërend van pH 6,5 tot pH 7,5. 

praktijkonderzoek van circa 20°C in de uitgangssituatie (18-27 augustus 1992) 
naar 10°C in week O (25-30 oktober 1992) en liep daarna tijdens het onder- 
zoek geleidelijk weer op tot 15°C in week 24 (14-16 april 1003), 20°C in week 
34 (22-24 juni 1993) om vervolgens weer te dalen naar 15°C in week 46 (13-15 
september 1993). 

oververzadigd met zuurstof (> 10 mg O,/l tot en met week 34, daarna afne- 
mend tot circa 3,5 mgfl). In het sediment daarentegen bleef het zuurstofge- 
halte zeer laag (e 0,5 mg O#). 

200 en 250 mV. De redox-potentiaal van het sediment varieerde sterker: van 
-250 mV in week O tot -50 tot 75 mV in de periode daarna. Dit bevestigd de 
overheersend anaërobe conditie van het sediment gedurende de proefperiode. 
Dit gold voor zowel het blanco controle-vak als voor de proefvakken met 
produkten. 

- 

- het oppervlaktewater was gedurende de onderzoekperiode in het algemeen 

- de redox-Dotentiaal van het oppervlaktewater bleef vrij constant tussen circa 

- de geleidbaarheid van het oppervlaktewater en het sediment bleef vrij con- 
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enigszins dalende trend waargenomen in de PAK-gehaltes, met uitzondering 
van het proefvak Udati waar de laatste meetronde afwijkend hoge PAK- 
gehaltes liet zien. Daarbij is er bij vergelijking van de PAK-ratio’s (niet 
opgenomen in tabel) een lichte afname van het aandeel 3- en 4-ringen PAK 
waargenomen. Toediening van de produkten heeft hierbij in geen geval geleid 
tot een significante verbetering ten opzichte van de blanco. 
Samengevat kan ten aanzien van de afbraak van PAK worden vastgesteld, dat: 

in de natuurlijke situatie gedeeltelijke verwijdering van PAK optrad; 
de verwijdering met name betrekking had op PAK met 3- en 4-ringen; 
toevoeging van de onderzochte produkten niet heeft geleid tot extra afbraak 
van PAK; 
de onderlinge verschillen in effecten van de verschillende produkten, 
gemeten over de gehele proefvakken, voortkomen uit de grote spreiding 
van de PAK-gehaltes binnen de proefvakken. 

- Zware metalen 

Na afloop van het praktijkonderzoek is in alle proefvakken met produkt zowel 
in absolute zin als ten opzichte van het controle-vak voor de meeste zware 
metalen een toename van de concentratie in het sediment gevonden. De 
geconstateerde verschillen zijn niet significant, aangezien de absolute toena- 
mes ten opzichte van de uitgangssituatie gering zijn. 

- Invloed van ABR-CIS inbrengmethode 

Het produkt ABR-CIS wijkt in wijze van toediening (injectie in en menging 
van sediment) af van de overige produkten (dosering op oppervlaktewater). 
Het organisch stofgehalte in het proefvak van ABR-CIS is ten opzichte van 
het ABR-CIS controlevak in veel mindere mate toegenomen. Dit zou kunnen 
duiden op een negatieve invloed van deze wijze van toediening van dit 
produkt. Aan welke specifieke procesfactor deze negatieve invloed zou 
kunnen worden toegeschreven, is uit het uitgevoerde praktij konderzoek niet 
vast te stellen. 

Kwaliteit van het poriewater 

Analyse van het poriewater één week na toevoeging van de produkten liet in geen van 
de proefvakken een significante verandering in BZV, CZV, nitriet en fosfaat zien. 
Noch werden, afgezien van een geringe verhoging bij Aquaplancton, verhoogde 
gehaltes aan ammoniumstikstof, Kjeldahl-stikstof of nitraat in het poriewater gemeten 
(het gehalte aan zware metalen in het poriewater is niet bepaald). Ook berekening 
van de maximaal mogelijke uitloging resulteerde evenmin in te hoge gehaltes van 
genoemde componenten in het oppervlaktewater. 

Sedimentvolume 

In figuur 4.6 zijn de sedimentprofielen in de proefvakken weergegeven zoals bepaald 
tijdens de verschillende meetrondes. De sedimentvolumina in de verschillende vakken 
tijdens de proefperiode, geschat aan de hand van de profielen en de afmetingen van 
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Figuur 4.7. Sedimentprofielen gedurende proefperiode in de proefvakken van de 
Kameriksche Wetering I ref.4 I . 
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de proefvakken, staan vermeld in tabel 4.7. De vastgestelde volumina hebben een 
onnauwkeurigheid van 15% die wordt bepaald door de toevallige fouten in de 
methode van bemonsteren (met behulp van een zuigerboor) e n  profielhoogtebepaling. 
A l s  gevolg van de zeer grote fout (80-200%) bij de verschilberekening voor het 
vaststellen van de afname van het sedimentvolume zijn de verkregen gegevens niet 
erg betrouwbaar. 
De berekeningen geven echter wel aanwijzingen dat in proefvakken met produkt- 
toediening geen beduidend hogere reductie van het sedimentvolumina wordt verkre- 
gen dan in het blanco proefvak. 

PROEFVAK 

Tabel 4.6. Sedimentvolumina in de afzonderlijke proefvakken in de Kameriksche 
Wetering gedurende de proefperiode (afgeronde waarden, onnauw- 
keurigheid 15%) I ref.4 I .  

SEDIMENTVOLUME (m3) 

WEEK O WEEK 24 WEEK 34 WEEK 46 AFNAMEI) 

220 
210 
140 
170 

140 
140 

260 
260 
170 
240 

210 
220 

250 
210 
170 
190 

160 
180 

150 
160 
110 
140 

110 
120 

70 ( 2  79%) 
50 ( 2  111%) 
30 ( 2  125%) 
30 ( 2  155%) 

30 ( 2  125%) 
20 ( 2  195%) 

~~~~~~ ~~ ~~~~ 

1) in week 46 ten opzichte van week O uitgedrukt in m3 met meetfout in procenten 

43.2: Conclusies 

Samenvattend kunnen uit het praktijkonderzoek naar de werking en bij-effecten van 
de produkten onder praktijkomstandigheden (bij toepassing op de waterbodem van de 
Kameriksche Wetering) de volgende conclusies getrokken worden: 
- de procescondities in het onderzochte sediment waren ongunstig voor biode- 

gradatie van organische stof en organische verontreinigingen. Met name het 
zuurstofgehalte en de redox-potentiaal vormden de limiterende parameters 
voor microbiële afbraak. 

opzichte van niet behandeld sediment. 

nauwelijks (bij Udati) tot afbraak van organische stof. Deze constatering 
bevestigd de waarneming dat het sedimentvolume in de. proefvakken met deze 
produkten niet extra is afgenomen ten opzichte van het blanco proefvak. 

produktdosering kon niet worden vastgesteld door de storende invloed van de 
aanwezige humuszuren in het sediment. 

verwijdering had met name betrekking op PAK met 3- en 4-ringen. Toevoe- 
ging van de produkten heeft niet geleid tot extra afbraak van PAK. 

- produkttoediening gaf geen extra reductie van het sedimentvolume ten 

- produkttoediening leidde niet (bij Aquaplancton, ABR-CIS en CWR) of 

- een mogelijke verhoging van de afbraak van minerale olie als gevolg van 

in de natuurlijke situatie trad gedeeltelijke verwijdering van PAK op. Deze - 
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de concentraties van zware metalen en arseen in het sediment namen door 
produkttoediening niet significant toe. 

OP-  

enkel positief effect. 

ammoniumstikstof, Kjeldahl-stikstof of nitraat is in het poriewater één week 
na toevoeging van de produkten geen significante verandering in BZV, CZV, 
nitriet en fosfaat gemeten. Ook berekening van de maximaal mogelijke 
uitloging resulteerde evenmin in te hoge gehaltes in het oppervlaktewater. 

- In het onbehandelde sediment trad alleen gedeeltelijke- verwijdering van PAK 

- Vergeleken met het onbehandelde sediment had produkttoediening geen 

Afgezien van een geringe verhoging bij Aquaplancton in de gehaltes aan - 

48 



5: EVALUATIE 

In dit hoofdstuk vindt een evaluatie plaats van de resultaten van het laboratorium- en 
praktijkonderzoek naar de werking en bij-effecten van produkten voor in situ biologi- 
sche reiniging van waterbodems. 

In deze evaluatie worden allereerst in 6 5.1 een korte beoordeling gegeven van de 
belangrijkste resultaten van de verschillende deelonderzoeken. Vervolgens zijn in 8 
5.2 de algemene conclusies geformuleerd ten aanzien van de werking en bij-effecten 
van de produkten voor in situ biologische reiniging. In 8 5.3 vindt een toetsing plaats 
van de proefopzet en resultaten aan de doelstelling van het onderzoek en wordt een 
algemene slotconclusie gegeven. 6 5.4 geeft tenslotte aanbevelingen voor het gebruik 
van produkten en voor toekomstig onderzoek met betrekking tot in situ biologische 
reiniging van waterbodems. 

5.1: Beoordeling resultaten per deelonderzoek 

Produktinformatie en literatuuronderzoek 

Ten aanzien van de produktinformatie en de resultaten van het literatuuronderzoek 
kan worden gesteld dat: 
- de informatie omtrent de samenstelling van de produkten richting heeft 

- de omschrijving van de werkingsprincipes onvoldoende wetenschappelijk 

de gegevens van de veldonderzoeken kwantitatief onvoldoende waren. Dit 

vermelding van afbraakrendementen in procenten in plaats van weergave in 

gegeven aan het eigen onderzoek naar de samenstelling van de produkten; 

onderbouwd was; 

geldt met name in relatie tot het vaststellen van gebeurtenissen in de onbe- 
handelde proefvakken; 

absolute afbraakhoeveelheden bij lage concentraties misleidend is. Dit leidt tot 
een betere interpretatie van de werking van de produkten dan de werkelijke 
prestaties. 

- 

- 

Chemkhe samenstelling en direct effect van produkten op oppervlaktewater 

Uit de chemische analyses van de produkten zoals weergegeven in tabel 3.2 van 
hoofdstuk 3 blijkt dat alle produkten kalk bevatten, waardoor de pH van het sediment 
gebufferd zou kunnen worden. Rekening houdend met de verdunning is de toename 
van het kalkgehalte van het sediment bij toediening van CWR echter zeer gering en 
zal dit produkt de bestaande pH-buffercapaciteit nauwelijks versterken. De toename 
van de buffercapaciteit van de andere drie produkten is afhankelijk van de bestaande 
pH-buffercapaciteit in het te behandelen sediment. 

Alle produkten bevatten nutriënten. In hoeverre de met de produkt aan het sediment 
toegevoegde hoeveelheden nutriënten op zich een positieve invloed zullen hebben op 
de afbraak van organische stof en organische verontreinigingen is niet vast te stellen. 

De produkten hebben direct na toediening geen aantoonbaar negatief effect op de 
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kwaliteit van het oppervlaktewater of poriewater. Alleen in een theoretische 'worst 
case' situatie (instantane en volledige oplossing in het oppervlaktewater) kan bij 
toediening van Udati overschrijding plaatsvinden van de grenswaarden voor fosfaat, 
stikstof en sulfaat. 

Microbiologische samenstelling 

Tabel 3.1 in hoofdstuk 3 geeft aan dat de produkten ABR-CIS, CWR en Udati micro- 
organismen bevatten in aantallen die in orde-grootte gelijk zijn aan die in sediment of 
verontreinigde grond. 
Na toediening van deze produkten zal dit aantal als gevolg van de verdunning met 
minimaal een factor honderd afnemen. De toename van het -aantal olie-afbrekende 
micro-organismen in het sediment door deze produkten bedraagt circa 0,001% bij 
CWR en circa 1% bij ABR-CIS en Udati. PAK-afbrekende organismen werden alleen 
in een kleine hoeveelheid aangetroffen in ABR-CIS. 
Bovendien bleek uit mineralisatieproeven onder volledige menging en bij 20"C, waar 
olie en PAK als vrije substraten (zonder sediment) aangeboden werden, dat alleen 
afbraak van minerale olie optrad bij een honderdvoudige verhoging van de normale 
dosering en dat alleen voor de produkten ABR-CIS en Udati. 
Hieruit kan worden afgeleid dat (het aantal micro-organismen voor) de afbraak van 
minerale olie en PAK niet verhoogd wordt door de toediening van de produkten. 

Werking van de produkten 

In tabel 5.1 worden de resultaten van het laboratorium- en praktijkonderzoek naar de 
werking van de produkten vergeleken. 

Onder optimale condities (20°C en volledige menging) zijn voor de produkten Aqua- 
plancton, ABR-CIS en CWR, ten opzichte van de blanco, positieve effecten op de 
afbraak van olie en mogelijk PAK waargenomen. Dit positieve effect is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan buffering van de pH, die onder deze condit-ies afneemt. CWR had 
geen positief effect en had geen bufferende werking. 
Onder gesimuleerde veldcondities (20°C en stilstaand) is geen enkel positief effect 
waargenomen. Ook de sedimentlaagdikte, die hier goed kon worden gemeten, 
veranderde niet door toevoeging van de produkten. 
Onder veldcondities werden tenslotte ook geen positieve effecten van produkttoe- 
diening waargenomen. Opvallend was dat ook in het onbehandelde vak sediment- 
volumereductie en afname van PAK werd geconstateerd. Hierbij kunnen sediment- 
transport, meetfouten bij de analyse en een heterogene PAK-verdeling in het 
sediment een rol spelen. 
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Tabel 5.1.: Overzicht van de resultaten van het laboratorium- en praktijkonderzoek 
naar de werking van produkten (waardering effecten: zie voetnoot tabel). 

t 

+ 1- 
+I- 
+ l- 
+ l- 
+I- 

+ 
+ 
+- 

1) Waardering effecten: 2) echter ook in controle-vak voor ABR-CIS ! 
- geen of negatief effecc 
+I- geen eenduidig effect; 
+ positiefeffecc 
+ +- positiever effect dan positieve controle 

5.2: Conclusies 

Op basis van de conclusies van de verschillende deelonderzoeken en de vergelijkende 
tabel 5.1 zijn de volgende slotconclusies te trekken ten aanzien van de werking en bij- 
effecten van de produkten voor in situ biologische reiniging. 

Samenstelling van de produkten en direct effect bij toediening 

Hoewel de produkten in sommige gevallen hoge gehaltes aan nutriënten of metalen 
bevatten, komen deze bij normale dosering niet in het poriewater van de hier geteste 
sedimenten terecht. Bij maximale uitloging zou alleen het produkt Udati de normen 
overschrijden. In het onderzoek te Enkhuizen (zie hoofdstuk 3) zijn na gebruik van 
CWR verhoogde gehaltes aan fosfaat en NH,-N in het oppervlaktewater aangetroffen. 

Het aantal olie- en PAK-afbrekers in de produkten was dermate laag dat hiermee 
geen verhoging van de afbraak kan worden verkregen. 
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Vergelijking van de aërobe en anaërobe batch-experimenten, met en zonder de vier 
produkten, leert dat de aanwezigheid van zuurstofdragers in de produkten ABR-CIS 
en CWR niet leidt tot een verhoogde afbraak van organische stof en verontreinigin- 
gen. 

Effect op sedimentvolume 

Een reductie in sedimentvolume kan alleen ontstaan door afbraak van organische stof 
(en dus verlaging van de percentages organische stof en drogestof) of door inklinking 
(toename van de percentages organische stof en drogestof). 
Het sedimentvolume is gemeten in de praktijkproeven en de kolomproeven, waarin 
de sedimentlaagdikte betrouwbaar te meten was. In geen van de gevallen werd een 
(verhoogde) volumereductie van het sediment als gevolg van produktoediening 
gemeten. 

Conclusie: de produkten leiden niet tot een verhoogde sedimentvolumereductie. 

Effect op ajbraak van Organische stoj minerale olie en PAK 

De veranderingen in de gehaltes aan organische stof, minerale olie en PAK zijn onder 
alle condities (optimaal, suboptimaal en in de praktijk) in de tijd gevolgd. Alleen 
onder optimale condities heeft toevoeging van Aquaplancton, ABR-CIS en Udati tot 
een verhoogde afbraak geleid. Dit effect wordt vermoedelijk veroorzaakt door pH- 
buffering bij deze produkten en het achter(wege) blijven van de afbraak in de blanco 
batches als gevolg van de pH-daling. Hiervoor bestaan meerdere aanwijzingen, 
a a n g e z i e n 
- ook geen afbraak optrad in de CWR-batches waar eveneens een pH-daling 

het effect groter was in sediment uit het Apeldoorns kanaal, waar de pH 

het effect niet optrad in de kolom- en praktijkproeven, waar geen pH-daling 

optrad; 

sterker daalde in de blanco’s en in de batches met CWR; 

in het sediment is geconstateerd. 

- 

- 

Conclusie: de positieve effecten van Aquaplancton, ABR-CIS en Udati zijn terug te 
leiden op pH-buffering en treden alleen op onder condities waarbij biolo- 
gisch afbraak gestimuleerd wordt. CWR had zelfs dan geen positief 
effect. 

Effect op zware metalen 

Het produkt Udati-Metir bleek geen specifieke metaalbindende eigenschappen te 
hebben. 

Alleen onder optimale condities in batch-experimenten werd in blanco’s en met CWR 
een verhoogde concentratie zware metalen in het poriewater aangetroffen. Dit is toe 
te schrijven aan een sterke pH-daling die in deze incubaties optrad. 
Het is niet waarschijnlijk dat een dergelijke sterke pH-daling zich in de praktijk door 
produkttoediening voor zal doen. 
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Conclusie: Udati-Metir bindt geen zware metalen en toepassing van de produkten 
heeft niet tot een verhoogde concentratie zware metalen in het poriewa- 
ter geleid. 

Effect op stikstof- en fo.sfaatconcentraties in het Oppervlaktewater 

Negatieve effecten op het stikstof- en fosfaatgehalte van het oppervlaktewater door 
toediening van de produkten zijn met de experimenten niet vastgesteld. In de onder- 
zoeken door de regionale waterkwalitietsbeheerders is alleen in Enkhuizen bij 
toepassing van CWR een toename van het gehalte aan fosfaat en NH,-N in het 
oppervlaktewater waargenomen. 

Conclusie: toepassing van de produkten heeft in de experimenten niet geleid tot 
verhoogde stikstof- en fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater. In 
Enkhuizen is hierin wel een toename vastgesteld. 

53:  Eindevaluatie onderzoek 

Toetsing proefopzet en resultaten aan de doelstelling 

Op basis van de resultaten van de verschillende deelonderzoeken kan nagegaan 
worden in hoeverre de gekozen proefopzet aan de doelstellingen van het onderzoek 
heeft beantwoord. 

Uitgaande van de selectiecriteria voor de locatiekeuze is de keuze voor het Apel- 
doorns kanaal achteraf verkeerd geweest, aangezien de sterke waterstroming in dit 
kanaal een gedegen praktij konderzoek heeft belemmerd. De onbetrouwbare resulta- 
ten van dit onderzoek zijn om deze reden dan ook niet verder in beschouwing 
genomen. De overige selectiecriteria bleken goed gehanteerd te zijn. 

De chemische en microbiologische samenstelling van de gebruikte sedimenten 
kon betrouwbaar worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de chemische en microbio- 
logische samenstelling van de produkten, hun mineralisatie-activiteit onder optimale 
kweekcondities en hun effect op het oppervlaktewater direct na dosering. 
De batch-experimenten hebben in het algemeen die informatie opgeleverd die vanuit 
de doelstelling van het onderzoek werd verlangd. Alleen bij een aantal batches 
(controle- en CWR-batches met sediment van het Apeldoorns kanaal) heeft een 
optredende pH-daling een beoordeling van de afbraak van organische stof en 
verontreinigingen onder optimale condities in de weg gestaan. Herhaling van deze 
experimenten bij een constante pH zou zo’n beoordeling en een vergelijking met de 
andere produkten mogelijk maken. 

Bij de kolomexperimenten heeft een systematische fout bij de meting van de aan- 
vangsconcentraties van PAK en beoordeling van het totale afbraakrendement van 
PAK enigszins belemmerd. Vergelijking van de PAK-gehaltes van latere analyses met 
die aan het eind van de kolomexperimenten bleek voldoende om te concluderen dat 
er geen aanwijzingen zijn voor PAK-afbraak in de kolommen. 

53 



Bij het praktijkonderzoek in de Kameriksche Wetering werden grote verschillen in 
PAK-gehaltes gemeten tussen de wegzijde en de graslandzijde van de proeflocatie. 
Ook traden per meetpunt in tijd variaties op in PAK-concentraties, zij het in mindere 
mate. Uit nadere analyse van de individuele meetpunten kon worden afgeleid dat 
toevoeging van de produkten echter geen verhoogd afbraakeffect op PAK gaf. Verder 
is gebleken dat het vaststellen van het sedimentvolume op basis van slibprofielen met 
een aanzienlijke meetfout gepaard gaat, waardoor de verkregen resultaten minder 
betrouwbaar zijn. Dit benadrukt hoe moeilijk het is de uitgangssituatie en de daarna 
optredende veranderingen goed vast te leggen. Het is het derhalve van groot belang 
een representatieve, betrouwbare methode te hanteren voor het vaststellen van het 
sedimentvolume. 

Slotconclusie 

Het onderzoek heeft op de belangrijkste vragen die in de doelstelling waren verwoord 
een antwoord kunnen geven: toepassing van de produkten blijkt onder veldcondities 
weinig of geen effect te hebben op de afbraak van organische stof, minerale olie of 
PAK, maar heeft geen nadelige effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Gezien de resultaten en conclusies van dit onderzoek (en in mindere mate van die 
van het onderzoek uitgevoerd door derden) lijkt in situ biologische reiniging van 
waterbodems voor de toekomst een techniek, die met de nodige omzichtigheid op 
haar effectiviteit dient te worden beoordeeld. De techniek vergt een zorgvuldige 
beproeving op laboratoriumschaal, voordat toepassing in de praktijk wordt overwogen. 

5.4: Aanbevelingen 

Aanbevelingen ten aanzien van gebruik van produkten voor in situ biologische reiniging 

- Toepassing produkten 

Gebruik van de vier onderzochte produkten voor sedimentvolumereductie of 
reiniging van olie- en PAK-houdende sedimenten, met vergelijkbare samen- 
stelling als de sedimenten van de Kameriksche Wetering of het Apeldoorns 
kanaal, is niet zinvol. 

- Standaard laboratoriumtesten 

Op grond van de resultaten en conclusies van het onderzoek is het ontwikke- 
len en toepassen van een gestandaardiseerde laboratoriumtesten aan te raden 
om vooraf te kunnen beoordelen of een waterbodem in aanmerking komt 
voor behandeling met een produkt voor in situ biologische reiniging of om 
nieuw op de markt gebrachte produkten te testen. 

In hoeverre een waterbodem geschikt is voor behandeling met de bestaande 
produkten kan met een test worden vastgesteld, waarbij met name aandacht 
besteed dient te worden aan: 

representatieve, betrouwbare bemonstering van het te behandelen sedi- 
ment; 
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nauwkeurige vastlegging van alle relevante karakteristieken van het sedi- 
ment zowel vóór, tijdens als na de test; 
uitsluiting van factoren die vergelijking van de proefresultaten met blanco 
referentiegegevens in de weg staan zoals pH-verandering; 
een hoge mate van reproduceerbaarheid van de gehele test. 

Met een tweede test kan de effectiviteit worden vastgesteld van nieuwe 
produkten voor in situ biologische reiniging bij hun introductie. Vóór toepas- 
sing in de praktijk dient de effectiviteit van een nieuw produkt met een 
degelijke test in het laboratorium te worden vastgesteld, waarbij het volgende 
dient te worden vastgesteld: 
- de chemische en microbiële samenstelling van het produkt; 
- de effecten van het produkt op minimaal drie sedimentsoorten onder 

optimale condities, zowel aëroob als anaëroob en zowel pH-gebufferd als 
niet pH-gebuff erd; 

- de effecten van het produkt op minimaal drie sedimentsoorten onder 
gesimuleerde veldcondities in kolomproeven. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

- PAK-analyse 

Onder lage pH en onder anaërobe condities zijn verhoogde PAK-gehaltes 
gemeten. Dit zou kunnen duiden op een betere PAK-extractie bij lagere pH 
of onder anaërobe condities. De mogelijke betekenis hiervan (onderwaarde- 
ring van de overige analyses ?) rechtvaardigt nader onderzoek. 

- Meting sedimentvolume 

Het goed vastleggen van de uitgangssituatie en de daarna optredende veran- 
deringen in het sediment is bij in situ biologische reiniging van groot belang. 
Dit geldt met name voor het vaststellen van het sedimentvolume, aangezien 
hier grote meetfouten een rol kunnen spelen. Aangezien met alle onderzochte 
produkten afbraak van organische stof c.q. sedimentvolumereductie wordt 
beoogd, verdient het aanbeveling een gestandaardiseerde, representatieve en 
betrouwbare meetmethode te hanteren voor het vaststellen van de sediment- 
laagdikte en daarmee het sedimentvolume. Een mogelijkheid daartoe is het 
combineren van de beschikbare methoden voor sedimentlaagdikten te weten 
gebruik van de Secchi-schijf, Beeker-sampler of Vibrocorer aangevuld met 
echopeilingen. 

- Natuurlijke processen in sediment 

Op grond van de resultaten van dit onderzoek verdient het aanbeveling om 
nader onderzoek te doen naar de invloed van natuurlijke processen in de 
waterbodem op het sedimentvolume en, wat betreft de verontreinigingen, met 
name op de PAK-gehaltes. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Bio-assays: laboratoriumtoets waarin met biologisch materiaal de (potentiële) toxici- 
teit van een stof(matrix) wordt bepaald 

BZV :biologisch zuurstofverbruik 

czv :chemisch zuurstofverbruik 

endo-enzymen :enzymen betrokken bij de afbraak en omzetting van laagmoleculaire 
verbindingen binnen de cel 

exo-enzymen :enzymen die buiten de cel hoogmoleculaire verbindingen omzetten 
tot produkten die de celwand kunnen passeren 

Kjeldahl-stikstof :som van ammonium- en organisch gebonden stikstof 

POSW :Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 

PAK :polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

PAK-ratio :verhouding van de som van de ’lichte’ 3- en 4-ringen PAK en de 
som van de ’zware’ 5- en 6-ringen PAK 

PCB :polychloor bifenylen 

Poriewa ter :eluaat van het sediment, het water dat zich in de poriën of intersti- 
tiële ruimte van het sediment bevindt. Het poriewater wordt vrijge- 
maakt door een sedimentmonster na homogenisering en CCn uur 
bezinking te decanteren en het verkregen sediment vervolgens door 
middel van vacuümfiltratie te filtreren over een teflonfilter met een 
poriëngrootte van 0,45 pm. Het aldus verkregen eluaat wordt als 
grondwater geanalyseerd. 

Redox-potentiaal :maat voor de geoxideerde toestand van een systeem 

Totaal stikstof :som van Kjeldahl-stikstof, nitriet- en nitraatstikstof 
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BIJLAGE 1: 

Overzicht van de spreiding in PAK-analyses tussen de verschillende monstername- 
punten, bij het praktijkonderzoek in de Kameriksche Wetering. 

) U = uitgangssituatie 
) alleen som van 3 t/m 6-ringen PAK (13 PAK van EPA, 2-ringen PAK onder detectielimiet) 
) meetpunten 1 en 3 liggen aan de oostzijde (rijweg), meetpunt 2 aan de westzijde (grasland). 

40,O 
30,1 
254 
19,4 

70,4 
37,4 
35,5 
41,7 
16,8 

139,2 
325,9 
159,l 
133,s 
51,5 

166,3 
143,4 
77,5 

109,l 

97,7 
126,l 
74,2 
6 9  
67,9 

70,4 
73,7 
76,2 
67,9 

100,8 

42,6 
40,9 
22,l 
27,O 

18,l 
240 
21,5 
16,9 
13,7 

4894 
139,3 
W8 
51,9 
39,7 

39,4 
53,l 
52,3 
42,2 
43,6 

4871 
42,8 
43,9 
33,O 
=,3 

59,7 
54,l 
43,l 
32,2 
22,5 

39,O 
u),4 
20,9 
16,8 

65,6 
85,O 
49,2 
41,5 
57,O 

115,8 
212,3 
153,2 
248,s 
129,8 

478,9 
157,2 
174,4 
115,6 
663 

153,O 
249,9 
136,4 
146.0 
65,8 

107,9 
92,6 
82,s 
71,l 

106,6 

49 
41 
30 
23 
21 

51 
49 
35 
33 
29 

101 
226 
131 
145 
74 

259 
126 
123 
78 
73 

100 
140 
85 
82 
52 

79 
73 
67 
57 
77 

28 (57%) 
2 (5%) 
10 (33%) 
2 (9%) 
5 (24%) 

29 (57%) 
32 (65%) 
14 (40%) 
14 (42%) 
24 (83%) 

47 (47%) 

44 (34%) 
99 (68%) 
49 (66%) 

94 (42%) 

310 (120%) 
63 (50%) 
63 (51%) 
37 (47%) 
33 (45%) 

104 (74%) 
47 (55%) 

52 (52%) 

58 (71%) 
25 (48%) 

25 (32%) 
19 (26%) 
21 (31%) 

47 (61%) 
22 (39%) 
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BIJLAGE 2: 

REACTIES VAN PRODUKTLEVERANCIERS OP CONCEPT VAN DIT RAPPORT 

- Aquaplancton, PMK 
- CWR, Makuport bv 
- ABR/CIS, Consulmij bv 
- Udati, Udati bv 

De reacties zijn gegeven op het conceptrapport. Het voorliggende rapport kent een iets andere 
indeling, waardoor verwijzingen naar pagina's of tabelnummers niet steeds meer kloppen. 
De met * gemarkeerde opmerkingen zijn in het voorliggende rapport verwerkt. 
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Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
RI ZA 
tav Mevr. M. Ferdinandy, 

Hr. G. Stokman, 
Postbus 17, 
8200 AA Lelystad 

Versnelling van de biologische afbraak 
van organisch slib. neutralisering van de 
zuurheidsgraad van het water en neerslag 
van algen en zwevende organische deeltjes. 

Eindhoven, 8-12-1993 

Referentie nr.: 219235 

Uw ref. nr.: REIB2-B-93097 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

In antwoord op Uw brief van 29 november j.1. betreffende het concept-eindrapport 
van het in-situ reinigings project Boen wij U hierbij ons kommentaar toekomen. 

Ons belangrijkste bezwaar geldt de aanbevelingen. Gezien de beperktheid van de 
onderzoek lijkt het ons juist wel zinvol om verdere proefnemingen aan te bevelen. 
Uiteraard met een advies hoe te meten. 

Het is ons niet duidelijk of er nu nog wel of geen toestemming van de kwaliteits- 
beheerder nodig is voor het gebruik van de betrokken produkten. Mogelijk kunt U 
dit in de aanbevelingen opnemen. 

Verder hebben wij nog het volgende opmerkingen: 

- De adressen van de leveranciers ontbreken. 

- Bij de produktbespreking op blz. 12 onder Prestaties wordt gezegd dat er van 
ons produkt geen gegevens beschikbaar waren. Dit is niet correct, er zijn 2 
documenten aan de Grontmij verstrekt: een in het frans met de resultaten van 
een groot aantal onderzoekingen over het gebruik van krijt en een in het 
engels van een literatuur studie over hetzelfde. Het verbaast ons dat deze 
terzijde zijn gelegd. Ten overvloede voeg ik deze documenten nog aan deze 
brief toe. 

- Bij de kenmerken van ons produkt op blz. 10 zouden wij graag opgenomen zien 
dat ook eveneens stankvermindering optreedt bij het gebruik van ons produkt, 

# - In tabel 4.2 betreffende de chemische samenstelling lijkt het alsof U de 
kolommen van ons produkt en die van ABR-CIS verwisseld hebt. 

AQUAPLANCTON is een produkt van P.M.K. s.a.: 32 me J.P. Brasseur. L- 1258 Luxemburg. 
Voor NEDERLAND en BELGIE Tweelingenlaan 21. 5632 AW Eindhoven. Tel.: O40 429917 (vanuit België: O0 3140429917). 
ABN-AMRO BANK te Eindhoven, nr.: 52.84.47.092 (giro nr. bank: 115.00.00). Generale Bank te Arendonk. nr.: 230-0126594-29. 



- In de conclusies vermeldt U dat ons produkt bacterien bevat, dit is onjuist, 
blz. 6 regel 10 van onder. 

$- Op een aantal plaatsen gebruikt U het woord kalk, dit is o.i. een te algemeen 
begrip, beter is het om krijt te gebruiken. 
Dit komt op de volgende plaatsen voor: . Bijlage 1: blz. 4 regels 8 en 19, . 3 Literatuur onderzoek: blz. 10 regel 4 van onder, blz. 11 tabel 3.1 onder 

. 4 Samenstelling produkten: blz. 22 regels 6 en 7 van onder, blz. 23 regel 10 

. 6 Evaluatie: blz. 42 regels 4 en 6 van onder, blz. 43 regel 19. 
Werkzame Componenten. 

van onder. 

Onze firma wordt op dit moment gereorganiseerd, dit zal zeer waarschijnlijk in 
zowel een andere firmanaam als een andere produktnaam resulteren. Het adres en 
het personeel verandert echter niet. Wat ook niet verandert is de herkomst en de 
samenstelling van ons produkt. Op korte termijn zullen wij U hierover berichten, 
zodat U deze gegevens nog in het definitieve rapport kunt opnemen. 

Hopende U hiermee voldoende te hebben geinformeerd, teken ik, 

hoogachtend, 

P.G.  &aijer. 
P.M.K. s.a. 
2 bijlagen 
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+ Telefoon: O1 8254300 
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Bijdrage rapport onderzoek in-situ reiniging POSW + Onderwerp: 

4 Geachte mevrouw Ferdinandy, 

+ Datum: 064-1994 

Hierbij zenden wij u onze bijdrage aan het rapport "onderzoek in-situ reiniging POSW. 

Zoals besproken d.d. 21 december 1993 hebben wij twee A-viertjes vol geschreven. 

Wij vertrouwen erop dat u de tekst op zult nemen in bovengenoemd rapport. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, met 
vriendelijke groet, 

hoogachtend, 

ing. W. van der Zwaan, 
d irekteur. 

Bijlage: Reactie op het conceptrapport van POSW I I  

b 
ING Bank Schoonhoven 6666.08.733 

Postbank: 3488962 Kamer van Koophandel Gouda nr. 36301 



C=ONSUL;MIJ-BV- 

910.033 Ons kenmerk: 

REACTIE OP HET CONCEPTRAPPORT VAN POSW II 

Op verzoek van POSW-RIZA hierbij onze bijdrage aan het eindrapport 
reiniging POSW 'l. 

onderzoek in-situ 

Reeds vanaf 1989 zijn wij ( tot april 1991 baggerbedrijf Johan Klip B.V. te Lekkerkerk, vanaf 
april 1991 adviesbureau CONSULMIJ B.V. te Bergambacht ) bezig met het ontwikkelen van 
een in-situ saneringstechniek voor waterbodems. 
Gelet op de ondetzoeksfase waarin de ABR/CIS zich in 1991 bevond is er in overleg met de 
toenmalige eigenaar van baggerbedrijf Johan Klip B.V., Ballast Nedam Milieutechniek B.V., 
besloten de ABR/CIS methode nader uit te werken binnen CONSULMIJ B.V.. 

ONTSTAAN VAN HET IDEE: 

Vanuit de kleine baggerwereld bestond eind jaren '80 de behoefte altematieve baggerme- 
thodes te ontwikkelen. In combinatie met de kennis die bij baggerbedrijf Johan Klip B.V. 
aanwezig was zijn er verschillende mogelijkheden nader uitgewerkt. 
Bij baggerbedrijf Johan Klip B.V. was ontdekt dat er slib verdween wanneer je enkel en alleen 
met een langzaam draaiende snijkop door het slib ging; met name in de veenweidegebieden 
werd dit geconstateerd. Dit bracht de directie van baggerbedrijf Johan Klip B.V. op het idee 
om middels ontgassing slibvolumereductie te verkrijgen. 
In 1990 is er kontakt gezocht/gevonden met ondermeer HAECON N.V. te België. HAECON 
N.V. is een ingenieutsbureau dat zich vooral bezighoudt met de engineering van natte water- 
bouwwerken. Binnen HAECON bestaat de kennis over een bepaald produkt, CIS (Conditioning 
In Situ), wat als zuurstofdrager kan functioneren. 

Wanneer je van de stelling uitgaat dat je middels injectie van zuurstof en het omkeren van het 
slib de waterbodem zodanig behandelt dat er een verbeterde zuurstofhuishouding en een 
bepaalde ontgassing plaatsvinden, dan is de verwachting dat de aanwezige aerobe bacteriën 
weer actief worden en met het toevoegen van speciaal geselecteerde bacteriën-stammen kan 
zelfs een versnelde afbraak verwacht worden. 

PROJECTEN DIE ZIJN UITGEVOERD IN DE AFGELOPEN PERIODE: 

In 1990 is het eerste proefproject uitgevoerd te Bakhuizen ( Bakhuizetvaart ), in opdracht van 
de gemeente Gaasterlhn-Sleat, Daaropvolgend zijn er projecten uitgevoerd te Zoetetwoude, 
Bergambacht, Oude-Tonge en Zierikzee. 

Het project Bakhuizervaart heeft ons geleerd dat er volumereductie en afbraak van minerale- 
olie plaatsvindt. Slibvolumereductie van 50% en een concentratieafname van minerale-olie van 
gemiddeld 2300 ppm naar 700 ppm. 

Het project Zoeterwoude, uitgevoerd in juni 1991, in opdracht van het Waterschap Meer en 
Woude te Zoetermeer, heeft een geringe slibvolumereductie opgeleverd en een wisselende 
weergave van de PAK'S concentraties, dit was klasse 3 en is voor de helft van het behandelde 
gedeelte klasse 2 geworden. De gehaltes aan minerale olie zijn afgenomen van 2900 ppm 
naar 1200 ppm. 

Het project Bergambacht, uitgevoerd in mei 1991, gaf een volumereductie te zien van 50%. 



Het project Oude-Tonge, uitgevoerd in april 1992, in opdracht van de gemeente Oosfflakkee 
met als doel slibvolumereductie, heeft een slibvolumereductie te zien gegeven van circa 25%. 

In opdracht van RlZfyPOSW II zijn er in het najaar van 1992, twee proefprojecten te Kamerik 
en Wapenveld uitgevoerd, bespreking van de resultaten vindt elders in dit rapport plaats, Het 
eindrapport is opgesteld door Haskoning, die op haar beurt de gegevens, die zijn opgesteld 
door Grontmij N.V. en Bioclear B.V., heeft samengevat. 

Zierikzee, een demonstratieproject in opdracht van de Gemeente Zierikzee, het Waterschap 
Schouwen-Duiveland en Senter, met als doel te onderzoeken wat de positieve en mogelijke 
negatieve effecten van ABR/CIS zijn op het oppervlaktewater, grondwater, slibkwaliteit, 
slibvolume, micro-organismen en macro-fauna. 

Het demonstratieproject en de 6 andere projecten hebben voor ons die gegevens opgeleverd 
om te komen tot een eindconclusie over het wel of niet toepassen van ABRICIS. 

WEL OF NIET TOEPASSEN VAN ABR/CIS ALS EEN IN-SITU SANERINGSTECHNIEK 
VOOR WATERBODEMS 

Van de in totaal 7 projecten die in Nederland zijn uitgevoerd middels ABR/CIS kunnen wij 
concluderen, dat het een techniek met mogelijkheden en beperkingen is. 
Beperkingen op het systeem zullen moeten worden opgelegd wanneer het gaat om toxisch 
slib (veroorzaakt door hoge gehaltes aan zware metalen, voornamelijk Pb en Cd). 
Wanneer het echter gaat om organische verontreinigingen en dan met name minerale olie en 
als het gaat om volumereductie dan is de ABR/CIS een goed inzetbare in-situ saneringstech- 
niek. 
Als kwaliteitsbaggertechniek, waarbij het gaat om het baggeren van dunne lagen en als het 
gaat om relatief schone waterbodems (niet te veel mare metalen), zijn er goede resultaten te 
verwachten. Op basis van vooronderzoek kan er in het laboratorium onderzocht worden bij 
welke waterbodems de ABR/CIS techniek goed toepasbaar is. 
CONSULMIJ B.V. beschikt over een eigen laboratorium ( ECS HOLLAND B.V. ) waar dit 
vooronderzoek kan plaatsvinden. 

De 7 projecten die zijn uitgevoerd geven steeds een reductie van minerale olie te zien en een 
minimale slibvolumereductie van 20% en een maximale slibvolumereductie van 50%. 
De PAK'S blijven een grote vraag in het geheel; is de monstername en analysemethode in het 
laboratorium bepalend of zijn toch micro-organismen die een omzetting teweeg brengen. 
Als men een vergelijking moet maken tussen verschillende saneringstechnieken dan komt men 
snel tot de conclusie dat een systeem waarbij micro-organismen, indien optimaal functione- 
rend, het werk doen, voor wat betreft milieubelasting naar de omgeving ( bodem, lucht en 
water ) tijdens uitvoering het minst belastend is. 

Verder onderzoek naar het verbeteren van de techniek zal zeker plaatsvinden, een laboratori- 
umonderzoek naar de afbraak van PAK'S in slib die vrijkomen bij gecreosoteerde beschoeiin- 
gen zal in het voorjaar 1994 plaatsvinden in het laboratorium van ECS HOLLAND B.V. 

Tot slot kan er nog vermeld worden dat er ook reeds voor 1994 verschillende projecten in 
uitvoering zullen gaan, waarbij het vooral gaat om slibvolumereductie. 
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uw kenm: REIB2-B-93097 
ons kenm: GS/CvK-RIZ- 1293 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Hierbij de ons toegestane "Bijlage, commentaar" bij uw Rapport 'in-situ reiniging' POSW ter toevoe- 
ging aan dat rapport (1 pagina A4 als voorgeschreven). 

De ons gevraagde aan4opmerkingen op uw concept-rapport zijn de volgende: 
-Zoals u kon verwachten, zijn wij gebelgd over het door u publiceren van onze (bijna) komplete recep- 
tuur op pag. 21 tabel 4.1, noot 5 .  Deze gegevens werden u strikt vertrouwelijk verstrekt en u mailt ze 
-als enige vau alle recepturen- rond aan onze collegae. 

Wij verzoeken u drinsend deze speciaatie bij noot 5 onmiddellijk te verwijderen. 

-M.b.t. de inhoud van het rapport moesten wij helaas nogal wat onjuistheden konstateren. 
Gezien de korte tijdsspanne ons vergund (4 dagen M ontvangst conceptrapport) kunnen wij niet volle- 
dig zijn, maar slechts bijdrage leveren: 

Pag.4, aangepaste samenvatting RIZA Reib2-B-93097,2e alinea, laatste zin: 
De zin is onjuist. Bij de CWR-proefnemingen te Enkhuizen (Prov. Noord-Holland) en in Huizen (Zuive- 
ringschap Amstel-Gooiland) werden zowel onbehandelde- als behandelde specie op dezelfde wijze ge- 
monitored en geanalyseerd als bij het veldwerk in de Kameriksche Wetering. Enig verschil was, dat daar 
wèl de sliblaag-dikte metingen op de juiste en gangbare wijze (peilstokken) werden uitgevoerd. 
Daarom ook gaven de onbehandelde delen slechts afwjkingen (redukties) te zien van O tot 4%. 

& Pag.6, laatste alinea, eerste zin: Produktnamen verwisseld. Aquaplancton moet zijn CWR, immers 
Aquaplancton bevat geen bacteriën. 
Laatste zin: CUX bevat o.a. nutriënten voor de - * bacteriën in de olie- en PAK ver- 
ontreinigingen. Vele onderzoeken elders wijzen dan ook forse resultaten uit. 

Pag.7,3e alinea, toevoegen svp: In tegenstellimg tot vele proefhemingen elders gedaan met CWR. 
Pag.8,2e alinea, laatste zin. De afiiame (of waarschijnlijker toename) van sliblaag-dikte en verontreini- 
ging van onbehandeld proefiak resp. sediment zijn inderdaad een belangrijk aspekt. Echter alleen indien 
nauwkeurig gemeten. Een gemeten spontane reduktie ad 32Y0 kan toch niet serieus als O-referentie 
worden aangenomen. 
Pag.8, Eindkonklusies 3e alinea, het vervolg achter de komma is slechts tendentieus en ondergraaft 
slechts het objektieve karakter van de voorafgaande konstatering. Kan dus beter verwijderd worden. 

- 2 -  



Concept rapport: 
Pag.13, 3.1.3 
10 mg N en 0,13 mg P per gram produkt. 
De volgende zin: CWR bezit geen kalk en zuurstofbron wijzigen in: CWR bevat zowel kalk voor pH- 
buffering als een langdurig werkende (ca. 2-3 maanden) zuurstofbron, alsmede een oppervlaktespanning 
aktieve stof om de toegankelijkheid van de organische stoffen te verbeteren. 
De volgende zin: Met het produkt wordt alleen enz. enz. wijzigen in: Met het produkt wordt in eerste 
aanleg dan ook afbraak van organische stof beoogd en slechts secundair van organische verontreini- 
gingen. 

hoogde fosfaatconcentratie waargenomen. (Zie eindrapport Enkhuizen). 

Foutief berekende N en P . Dit moet zijn: 

& 

$t Pag.l3,3.1.3 Prestaties, laatste zin: In Enkhuizen enz. moet zijn: In Enkhuizen is een lcIIDET JJK ver- 

Pag. 25/26: M.b.t. de lab-proeven moet gekonkludeerd worden, dat de dosering te gering is 
geweest (0,23 gram) en dat het niet gelukt is in de dosering ad 0,23 gram alk (soms grofkorrelige) 
komponenten te vervatten. 
Daarom blijkt het ene moment dat CWR geen pH-buffer heeft en zelfs verzuurt, terwijl bij over- 
dosering de pH juist stijgt tot boven 10 ! In praktijk-aanwending speelt dit "missen" van eedenige 
komponenten natuurlijk niet. Gaarne plaatsing opmerking hieromtrent. 

$& Pag. 22 Tabel 4.2: Chemische samenstelling: Wederom Produberwisseling ! Vergelijk ABWCIS en 
Aquaplancton van deze tabel met de tabel 3.1 op pag. 15 van het Grontmij Hoofdrapport. 
Overigens blijkt hier het Calcium-gehalte van CWR, waarvoor (zie bovenaan deze pagina) redaktionele 
korrektie werd gevraagd. 
Pag 29,5.2.3 Conclusies enz.: -Onder optimale kondities enz. laatste zin (CWR doet dit niet) is weer 
overbodige toevoeging en is slechts een teneur-bepalende toevoeging. Als 3 van de 4 iets doen, is het 
reeds vanzelfsprekend dat de 4e dat niet doet. Het rapport dient redaktioneel te blijven, daar 
anders voor-ingenomenheid zou lijken, hetgeen haar waarde verzwakt. 
Pag. 39, Tabel 5.7.: CWR schijnt hier minerale olie uit bagger te kunnen produceren. Dit kan toch 
werkelijk niet. 

Bijlage, Tabel III-1. Gaarne plaatsing opmerking, dat deze tabel foutief moet zijn omdat er bijvoor- 
beeld uit gekonkludeerd zou kunnen worden: 
%-afname slib (CWR = 21%) toont hier een %-toename zware metalen ad 22% (zou kunnen) maar 

Dus ook hier: Niets ~QBL vervijdert alle zware metalen binnen 3-4 jaar voor 100% ? Immers ondanks 
een slibreduhie (met zware metalen) van 32% vindt er geen stijging metaalgehalte plaats! 

%-afname slib (Blanko=32%0) ,, ,, ,, 7 ,  ,, ,Y ,, 1% (!) 

Omwille van uw streven, het Rapport definitief uit te brengen in januari 1994 en vanwege de ons 
zeer kort gegunde tijd, zijn dit slechts onze opmerkingen na globale bestudering van uw concept. 
Grondiger studie zal vermoedelijk meer hiaten aan het licht brengen, doch wij meenden hiermede 
te moeten volstaan. 
Vertrouwend een bijdrage van waarde aan het rapport te hebben toegevoegd, tekenen wij, 

met vriendelijke groet, 

c.van e e v e l d  / g.j. spijker. 
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REIB2-R-93084 

Bijlage: Commentaar m.b.t. c 1 earwater - R e v i  va i en POSW-Rapport 
'In-situ reiniging waterbodems' 

Daarhetmicrobiologlschepmdukt ClearWater - R e v i v a l  -indeeerstepbatsisontwikkeMMxxdem 
van baggersiib. stelden wij ak voomaarde tot deelname aan de prwven VOOT d t  rapport. dat ook de SLIBREDUKTIE effekten 
een pbats zouden krijgen. 
Daar het reinigend effekt van C W R slechts van bijkomshge aard is, is het in di rapport gegeven 'vergelijkemhmhaoek naar 
in-situ reiniging waterbode" voor C W R niet relevant. 

Het  meten van sliblaagdiktes en daarmee SUBREDUKTIES met behulp van migerbm yazen wij evw#ens v66r de aanvang 
van de proefprolelden schriftelp af. Sliblaagdiktes dienen gemeten te worden met lichte peilstokken zonder/ met b0demPlaat)e. 
Ome waarrchuwing wxnaf. dat o n b u i  reduktiecijfes zoden ontstaan. wort# in dit rapport bevestii (zie pag.39): 

w Kw (Kanlerhck Wetering) 

AqUapIaIlCtOfl 24 % 
C.W.R. 21 % 
Udati 10 % Er bestaat aldus geen baggerslib en geen -probleem ? 
ABRlClS bbnko 21 % 
ABRICIS 14 % 

het Uit deze cijfers zou blijken, dat &el niets dom 
beste scoort en in drie jaar alle bagger verdwenen is. 

Btanko (onkhandekl) 32 % 

Het AK ( A p e l M s  Kanaal) gaf (Bijlage 11 -b Grontmij) aan slibreduMiecijfers over week 0-34 (metingen week 46 achterwege gelaten), 
omgerekend naar procenten het volgende beeld: 

Produkt Nam* Reduktie (week0361 AK (ApeldoomsKanaal) 
ABWCIS 54% 
ABWCIS blanko 36% *) Volaorde Produktnamen overeenkomstig de Stroornrichtina in het A Y  
C.W.R. 36% 
AquapbRdon 34% 
Bbnko (onbehandekl) 25% 

31 % Udati 

Deze -niet in het Rapport zelf o p g e "  cijfers zijn beter verklaarbaar 
dan die van de KW als vermeld in het Rapport. 
Hier zou men de 25% reduktie in het Mank0 proefvak nog kunnen toe- 
schrijven aan uitgestroomde produkten uit de 4 stroomopwaarts gelegen 
proefvakken, wmmaakt door de in het rapport vermelde sterke stroming. 

Beschnmnrg ' en uhverkhg ydn deze beterverldaarbarecijfe~~. zelfs vermlding ervan in het Rapport vond niet plaats. Als reden wordt 
gegeven (pag. 34 ad 5.4) : frekwente hoge stroomsnelheden en bijbehorende s l i p o r t e n .  D& LOU inhouden , dat de reduldiepercentages 
behaald werden ondanks nieuw aangevoerd slibmateriaal en dus korrekíii naar boven behoeven. Allereent al met de aangetmffen 25% 
reduktie in het Bbnko (onbeh.) vak ten gunste van de 4 
Hel  rappaft echter schrijft de gemnckn slibreduktk in al= aan uitsluitend slibafvoer uit de reeds uitgedepte proefvakken en 
aan sliberplaatsingen (= aan- en afvoer) in het gehele kanaal behalve in de proefgeb&en. atwaar het transport alken zou hebben bestaan 
uit afvoer (naar hogere nivo's stroomafwaarts, op eigen Ioachtenzonderopstumng doornieuwe slibaamrow). 

enverdere- (door derden vastgesteld) over een SC-tal g e m l i  projekten zijn te vernemen m i k  sli- 
uit de 'CkaNVater-Revival referentielijst oktober 93'. 

' proefvakken. 

. .. 

Biikomende rwnm1-m 
te Enkhuizen, Mijken uit nevenstaande grafiek, opgemaakt aan de hand van de 
PAKmebngen als vermeld in het R a m :  
'B-teEnkhuii' v a n d e n d e r P -  i' Noord- Holland. 
(in samenwwkrng met: Gemeente Enkhuizen, H.H.R. Uitwatermde W i  c.a. 
en Waterschap Westfriesland) 

(Voor resultaten m.b.t. afbraak minerale olie zie CWR-Referentielijst oktober 93) 

. . .  mak gerealiseerd bij de recente proefnemmgen 

. .  

Lokatie Som P A K ' S  (6vanBomeff) 
16-07-92 07-0992 0511-92 

32 

SOM PAK'S 
16vanBomefQ En khuizen 

KLASSE 3 

31 .O8 4.00 3.84 

Vak 1 (Nrd) 7.17 1 3  8.25 
Vak 2 (Midden) 5.51 2,20 2.83 
vak 3 (zuid) 

Gemiddeld Totaal 14.58 2950 4.97 

Wilhelmina Plantsoen 
Referentie-Punt 3,74 5 9  3,m 

Julina Plantsoen 

KLASSE 2 v - 
0511 1192 07/09/92 16/7/92 - 

tyd 
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Onderwerp : Concept eindrapport onderzoek i n-si tu rei ni gi ng' 
POSW 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

Na lezing van het rapport RIZA REIB2-B-93097, met als titel 
"onderzoek naar produkten voor i n-si tu biologi sche reiniging van 
waterbodems", heeft UDATI de eer u hierbij haar meest befangri jke 
opmerkingen toe te sturen met betrekking tot de inhoud en de 
bes1 ui ten van genaamd rapport. 

1. Eerst en vooral en met betrekking tot de biblionrafische studie 
der produkten en de "discussie produktinformatie leveranciers" 
dient het volgende gezegd te worden. Van bi i de start van onze 
besprekingen was overeengekomen dat dit wetenschappel i j k 
onderzoeksprogramma volgende punten zou omvatten: een volledige 
studi e van de produkten di e door de verschi 1 lende 1 everanci ers 
waren voorgesteld, de mogelijke aanwending van deze produkten en 
de resultaten bereikt indien ze gebruikt werden in verband met 
bevuild slib aangetroffen in kanalen. De rol van de verschillende 
deelnemers in de studie was voor ons altijd zeer duidelijk: 

- BIOCLEAR zou een techni sche 1 aboratori um studie ui tvoeren 
van de verschillende produkten door de leveranciers 
voorgesteld, 
- GRONTMIJ zou de full scale proef volgen en 
- R I Z A  zou de rapporten van de twee control instanties 
(Bi ocl ear en Grontmi j ) coordi neren. 

Er is derhalue nooit sprake geweest van het feit dat de 
voorgelegde rapporten zouden beoordeeld worden. Inderdaad het 
lijkt ons logisch dat deze rapporten hoegenaamd geen rol dienden - 
te spelen in de evaluatie van de produkten. Wat verwacht en 
verondersteld werd van BIOCLEAR en GRONTMIJ is dat de produkten 
zonder vooroordelen zouden geevalueerd worden. 

TEL.: 02/ 375 52 04 FAX: 02/ 375 69 36 BBL: 3100734828-42 Nogelmockers: 635-261 301-:5 BW-WA: 436 465 554 RCB: 514 504 



Het was daarenboven ook hoegenaamd niet in de bedoeling van UDATI 
om de opinies over en de evaluatie van haar produkten te 
beinvloeden door andere technische rapporten voor te leggen. UDATI 
heeft altijd volgende positie ingenomen : elk technisch probleem 
dat aan UDATI wordt voor gelegd is verschillend van voorgaande 
problemen en derhalve kunnen deze technische problemen niet met 
mekaar vergeleken worden. UDATI heeft trouwens nooit gezegd noch 
gei nsi nueerd dat wi j vroeger reeds een soortgel i j k probleem 
(in-situ slib behandeling) hadden uitgevoerd. Wat UDATI wel heeft 
gedaan is ex-situ behandeling of slib afkomstig van vervuilde 
kanalen. Juist een andere behandeling van in-situ slib is in 
uitvoering en dit in samenwerking met RWS Arnhem : deze 

3 jaar. 
- behandeling is nog volop bezig en loopt over een periode van 2 tot 

2. UDATI is vanuit een wetenschappelijk standpunt ten zeerste 
ontgoocheld met de fragmentaire, onvolledige en bevooroordeelde 
wijze waarop de prestaties van de produkten (en wij menen alle 
produkten van alle leveranciers) worden beschreven, zowel onder 
opti mal e al s sub-opti mal e condi ti es. De bes1 ui ten komen hierop 
neer dat al 1 een onder opti mal e omstandi gheden de produkten een 
zekere bijdrage (en dan nog) leveren tot de afbraak van minerale 
olies, Pak's en organische stoffen. Wij wensen derhalve even stil 
te blijven staan bij deze besluiten. Eerst en vooral geloven wij 
dat i edereen akkord gaat met de vaststel 1 i ng dat al 1 e 1 aboratori a 
proeven ui teraard zowel opti maal als ex-si tu zi jn. 

In dat verband mogen wij misschien herinneren aan een 1990 
GRONTMIJ rapport (waarvan hierbij een kopij) dat een zeer positief 
oordeel velde over de UDATI produkten als middel tot afbraak van 
minerale olies. Het spijt ons te moeten vaststellen dat dit 
rapport onvermeld is gebleven in het voor het hand liggende 
dokument. 

Wij wensen nog even te blijven stilstaan bij proeven onder 
opti mal e 1 aboratori a condi ti es. Proeven i n Canada en de Vereni gde 
Staten gedaan bij laboratoria (4 in totaal) die ofwel di rekt 
afhangen van Mi ni steri es van het Mi 1 i eu , ofwel geaccrediteerd zi jn 
bij het USEPA bevestigen niet alleen de resultaten van GRONTMIJ 
(1990 rapport), maar tonen ook aan dat onze produkten Aroclors 
1242 en een mengeling van Aroclors 1248 en 1260 kunnen afbreken, 
inclusief de hoger geclorineerde PCB's (penta en meer). Andere 
proeven hebben aangeduid dat onze produkten zowel tri-chloor- 
ethaan als tri -chloor-ethyleen kunnen afbreken onder aerobi sche 
condi ti es. 

Het is misschien nuttig er op te wijzen dat al deze besluiten en 
analyses de conclusies weerleggen waartoe S .  KEUNING en 
D.B. JANSSEN zijn gekomen in hun publikatie "Microbiologische 
afbraak van zwarte en priori tai re stoffen voor het mi 1 i eubel eid" 
en ui tgeven door het Biochemisch Laboratorium, 
Groni ngen Bi otechnol ogy Center, Ri j ksuni versi tei t Groni ngen . 



Indien wij nu even verder gaan en de sub-optimale condities 
beschouwen. Een full scale behandeling van aarde vervuild met een 
mengeling van Aroclors 1248 en 1260 onder de supervisie van het 
New Jersey Department of Envi ronmental Protection bevestigt 
tenvolle de laboratoria proeven. Dat is ook het geval met 
behandel i ngen van aarde vervui ld met mi nerale o1 i es i n Cal i forni a 
en United States Virgin Islands. Om dichter bij huis te blijven 
kunnen wij ook verwijzen naar de TNO resultaten (Minou Van Dillen) 
die in uw bezit zijn vermits er gewag van gemaakt wordt wanneer 
het gaat om de behandeling van slib vervuild met PAK'S. De TNO 
resultaten tonen aan dat, in tegenspraak met wat uw rapport 
bevestigt en verklaart, wij met onze produkten en voor de PAK's 
met hoger moleculair gewicht afbraakrendementen bekomen van 47 % 
in 30 dagen terwijl er voor de controle groep slechts 
verminderingen zijn rond 18 % na 56 dagen. Wij wensen ook te 
verwijzen naar de behandeling in de Oude Waal (RWS Arnhem). In 
afwachting van de definitieve resultaten die slechts op het einde 
van de 2 tot 3 jaar proefperiode zullen gekend zijn, kan toch 
worden gezegd dat er, na 120 dagen, een 30 percent afbraak is van 
de 6 Borneff PAK's tegenover 1 1  percent in de controle. De hele 
zaak maakt ons wat verwaard: we hebben een aantal laboratoria die 
onze resultaten als beduidend beschouwen en uw rapport die onze 
resultaten als onbeduidend beschouwt. . . . 

- 
3. Al wat voorafgaat noopt ons zekere bedenkingen naar voor te 
brengen. 
Alle conclusies zijn uniform negatief. Er is een kfaarblijkeli jke 
weigering om voor welke leverancier dan ook, positief aspekten of 
resultaten aan te nemen. Misschien het meest illustrerend 
voorbeeld van deze houding vinden wij op blz. 39. U zegt namelijk 
dat de vermindering in de concentratie organische stoffen moet te 
wijten zijn aan een meetfout aangezien deze resultaten niet 
bevestigd worden door een vermindering in de slib-dikte. Waarom is 
uitgesloten dat de meting van de slib-dikte en het niet 
verminderen daarvan, niet berust op een foutieve analyse? 
Wij wensen er u ook op te wijzen dat waar wij verminderingen in de 
slib-dikte hebben vastgesteld (iets dat volgens u nog nooit 
technisch is bewezen), deze door middel van eco-sounding op 
meerdere voorafbepaalde punten (niet minder dan 83 punten om de 
drie maand en dit voor een totale oppervlakte van 9.000 m*), 
werden gemeten. Wat ons eveneens dwars zit is dat u op geen enkele 
plaats in uw rapport de procedure voor het meten van de dikte van 
het slib beschrijft. 

4. Dit brengt ons tot het meest ernstig bezwaar. Het lijkt ons 
zowel statistisch als wetenschappelijk onaanvaardbaar dat alleen 
de negatieve besluiten aanvaard worden en de positieve verworpen. 
Men kan in statistiek niet selectief te werk gaan teneinde een 
voorafbepaalde positie te verdedigen. Derhalve spijt het ons u te 
moeten mededelen dat ofwel alle resultaten beduidend zijn ofwel 
geen. Het is een positie dit niet alleen inhaerent is aan 
elementai re statistiek maar ook aan wetenschappel ij ke deontologie. 



Wij hopen dat deze kommentaren integraal in het officiële en 
gepub7iceerd rapport zullen worden opgenomen. 

In deze afwachting, tekenen wij met onze meest hoogachting, 

. P. DESWATTINES 
- Managi ng D i  rector 

Bijlage : 1 




