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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindrapport lokatie-onderzoek voor lokaties met een verontreinigde waterbodem. Dit 
rapport beschrijft de resultaten van de projecten die op dit gebied in het kader van het Programma 
Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems fase I1 (1 992- 1996) door Rijkswaterstaat zijn 
uitgevoerd. 

Het belang van lokatie-onderzoek is gelegen in het optimaal benutten van beschikbare 
onderzoeksmiddelen en -capaciteit. Daartoe zijn enkele (nieuwe) meettechnieken op hun geschiktheid 
onderzocht en zijn de opzet en uitvoering van het lokatie-onderzoek getoetst op hun doelmatigheid bij 
het voorzien in de informatiebehoefte vanuit een eventuele sanering. Ook is de doorwerking van 
meetfouten bestudeerd. Om een kostenoptimalisatie te kunnen uitvoeren tussen vooronderzoek en 
uiteindelijke sanering (baggerproces) is een computermodel ontwikkeld, het programma Fouten 
Analyse SaneringsTraject (FAST). 

In de opzet van het rapport is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderzoeksopzet (strategie) 
en technieken voor het bepalen van sliblaagdikten en bodemsamenstelling (wijze van uitvoering). De 
onderzoeksopzet wordt zowel vanuit een probleemdefiniërende kant (protocollen) als vanuit een 
probleemoplossende invalshoek besproken. 
De doorwerking van meetfouten en optimalisatie van het gehele saneringstraject wordt apart 
beschreven. Dit laatste resulteert dan in een opzet waarbij probleemdefiniërend en probleemoplossend 
onderzoek worden geïntegreerd. 

Daarnaast dient te worden opgemerkt, dat dit rapport niet alle beschikbare meettechnieken en 
-methoden beschrijft en dat ontwikkelingen in de toekomst ook zullen bijdragen aan een aanvulling 
op het bestaande potentieel. 

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat het onderzoek geresulteerd heeft in een aantal bruikbare 
meettechnieken, een computermodel en aanbevelingen om de onderzoeksopzet te optimaliseren 
vanuit een mogelijke sanering bekeken. 

Rest een woord van dank voor de inzet van diverse betrokkenen. 

Namens het Programmabureau POSW, 

Ir. J. Rienks, oktober 1997 





SAMENVATTING 

De bodems van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn verontreinigd. Aanpak van deze 
verontreinigde waterbodems zal in de komende jaren noodzakelijk worden. 
Om kennis te verkrijgen over de diverse (potentiele) technieken voor de aanpak van de 
verontreinigde waterbodems is het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbo- 
dems (POSW) door Rijkswaterstaat-RIZA opgezet. Het doel van POSW is de ontwikkeling en 
operationalisering van selectieve bagger- en verwerkingstechnieken. 
Als onderdeel van de saneringsketen heeft het lokatie-onderzoek een belangrijke invloed op 
de wijze van uitvoering en het resultaat van een waterbodemsanering. In de eerste fase van 
het POSW programma is gebleken dat lokatie-onderzoeken meestal onvoldoende en vaak 
onbetrouwbare gegevens bevatten om een sanering succesvol te laten zijn. Het gewenste 
saneringsdoel werd vaak niet gehaald en de kosten waren uiteindelijk hoger dan voorzien. 
Het resultaat was dat soms verontreinigde specie achterbleef en in andere gevallen schone 
specie ten onrechte werd verwijderd. Het resultaat van de gehele saneringsketen was door de 
opzet, omvang en wijze van uitvoering van het lokatie-onderzoek onbevredigend. Daarom is 
in de tweede fase van POSW (1992-1997) de projectgroep lokatie-onderzoek ingesteld voor 
het onderzoeken van methoden en richtlijnen voor waterbodemonderzoek, die moeten leiden 
tot een verbetering van de informatie kwaliteit van het Suneringsondenoek. 
Het doel van het project lokatie-onderzoek dat binnen POSW is uitgevoerd was het onderzoe- 
ken en toetsen van technieken en methoden waarmee op adequate wijze en voldoende gede- 
tailleerd kennis over de aard, omvang en ligging van de verontreinigde baggerspecie op de 
saneringslokatie kan worden verkregen. 
In het project is een opzet voor lokatie-onderzoek ontwikkeld en is een aantal technieken en 
hulpmiddelen ontwikkeld om in het lokatie-onderzoek te kunnen toepassen. 

Het lokatie-onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de volgende opzet waarin omwille 
van doelmatigheid de grenzen tussen de onderzoeken niet te star mogen zijn: 

* Oriënterend onderzoek; 
* Nader onderzoek; 
* Saneringsonderzoek; 
* Karakterisatie-onderzoek; 
* Uitvoeringsonderzoek; 

Bepaling baggerbaarheid, in-situ dichtheid, zeefkrommes, 
inpeiling, inmeten obstakels (bijv. kribben). 

Het verdient aanbeveling het oriënterend onderzoek uit te breiden met een bepaling van de 
korrelgrootteverdeling om inzicht in de mogelijkheden voor verwerking van de specie te 
verkrijgen. 
Als de sanering direct volgend op het nader- en saneringsonderzoek zal worden uitgevoerd, 
verdient het aanbeveling de bepaling van de ontgravingsdiepte in het nader onderzoek op te 
nemen en ook het karakterisatieonderzoek. Op deze wijze wordt de onderzoeksinspanning 
verminderd terwijl de verkregen onderzoeksresultaten ook van nut kunnen zijn voor het 
probleem defdërende nader onderzoek. 
Voor het nader onderzoek en de bepaling van de ontgravingsdiepte voor het saneringsonder- 
zoek moet worden bepaald of toepassing van alternatieve methoden van onderzoek zoals in 
situ of seismische technieken i.p.v. boringen en analyses toegepast kunnen worden. Deze 
alternatieve technieken hebben een lagere nauwkeurigheid per meting maar door de snelheid 
van de metingen kunnen meer metingen gedaan worden waardoor de betrouwbaarheid van de 
meetserie beter wordt. Afgewogen dient te worden of de te behalen betrouwbaarheid door 
toepassing van alternatieve technieken aantrekkelijk is ten opzichte van toepassing van 
bekende technieken. 



In het lokatie-onderzoek en de daarop volgende baggerfase komt een groot aantal meetfouten 
en afwijkingen voor die het saneringsresultaat beïnvloeden. De invloed wordt veroorzaakt 
door zowel de opzet als de uitvoering van het lokatie-onderzoek en de baggerfase. Door de 
beide fasen op elkaar af te stemmen en de meetfouten en afwijkingen te beperken kan het 
saneringsresultaat worden verbeterd terwijl de kosten kunnen worden beperkt. 

Het programma FAST dat in het kader van het project lokatie-onderzoek is ontwikkeld kan 
toegepast worden om de invloed van meetfouten en afwijkingen in het lokatie-onderzoek en 
de baggerfase op het resultaat van de sanering in te schatten. Door het inzicht dat hiermee 
wordt verkregen kan de opzet van het lokatie-onderzoek en het baggerproces worden geopti- 
maliseerd zodat een gewenst saneringsresultaat tegen vooraf gestelde kosten kan worden 
gehaald. 

Een aantal onderzoektechnieken is goed toepasbaar of biedt mogelijkheden voor een snelle in 
situ / in loco bepaling van monstereigenschappen. 

Röntgenfluorescentie spectrometrie (XRF) is een geschikte techniek voor het met 
voldoende betrouwbaarheid in loco bepalen van zware metalen in waterbodemmon- 
sters, zonder enige vorm van monstervoorbewerking. Ten opzichte van analyses in 
laboratoria blijkt de techniek bij de bepaling van het gehalte koper, zink, arseen en 
lood een maximale afwijking van 15 % te hebben. Bij chroom en nikkel blijkt een 
systematische negatieve afwijking van 37 % en 22 % op te treden. De apparatuur is 
commercieel beschikbaar, de bijbehorende modellen echter niet. De XRF-techniek is in 
principe ook in situ toepasbaar. 
De micro wave methode is een geschikt alternatief voor de klassieke droogstoof en 
verassingsoven voor een snellere kwantitatieve bepaling van droge en organische stof 
in waterbodems. De apparatuur blijkt aan boord van een vaartuig goed te werken. 
Karakterisering van waterbodems met behulp van Nabij InfraRood licht (NR) is 
toepasbaar voor een snelle in loco bepaling van de parameters droge stof, organische 
stof en de korrelgrootte van waterbodemmonsters. Als optische techniek in combinatie 
met glasvezeloptiek is NIR potentieel geschikt voor in situ toepassingen in waterbo- 
dems. 
De laserdiffractie-methode kan voor slibrijke waterbodems geschikt zijn voor een 
snelle semi-kwantitatieve bepaling van lutum- en slibfractie. 
Karakterisering van (vervuilde) waterbodems met behulp van reflectiemetingen met 
zichtbaar licht lijkt niet haalbaar. 
Thermische desorptie massaspectrometrie (TDMS) en thermogravimetrie zijn niet 
geschikt voor in loco of in situ toepassingen. 

De resultaten van seismisch onderzoek van de waterbodem kunnen aanvullende informatie 
leveren die het driedimensionale inzicht in de omvang van de slappe toplaag vergroot. 
Seismische technieken kunnen toegepast worden in combinatie met boringen en bieden dan de 
mogelijkheid voor interpolatie tussen de gegevens uit de boringen. De toepassing wordt 
beperkt doordat met de techniek gevoelig is voor gas in de bodem. 
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1 INLEIDING 

De bodems van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn in veel gevallen verontreinigd. 
Aanpak van deze verontreinigde waterbodems zal in de komende jaren noodzakelijk worden. 
Het beleid van de rijksoverheid is allereerst gericht op preventie ten aanzien van het ontstaan 
van verontreinigingen. Daarnaast zullen probleemlokaties gesaneerd moeten worden. 
Voor de aanpak van deze lokaties is naast de mogelijkheid het vrijkomende materiaal te 
storten, reiniging van vervuilde baggerspecie en vervolgens nuttige toepassing van het 
eindprodukt een wenselijke optie. 
Om de kennis te verkrijgen over de aanpak van de verontreinigde waterbodems is het Pro- 
gramma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) door Rijkswaterstaat-RIZA 
opgezet. Het doel van POSW is de ontwikkeling en operationalisering van selectieve bagger- 
en verwerkingstechnieken. Bovendien wil POSW kennis ontwikkelen en toegankelijk maken 
voor derden. 

POSW is opgedeeld in twee fasen. In POSW-I stond centraal het inventariseren en verkennen 
van technieken die in aanmerking kwamen voor waterbodemsanering. Het doel van fase 11 
van POSW was het verder ontwikkelen en in de praktijk beproeven van technieken in een 
integrale saneringsketen. Deze technieken zouden binnen vijf jaar volledig operationeel 
moeten kunnen zijn voor sanering van verontreinigde waterbodems. POSW-11 moest leiden 
tot zowel operationele als betaalbare technieken. 

Als onderdeel van de saneringsketen is het lokatie-onderzoek belangrijk zowel voor de 
probleemdefiniëring als de probleemoplossing van de waterbodemverontreiniging. Het 
lokatie-onderzoek verzorgt de probleemdefmiëring waarbij de aard, omvang en risico’s van 
de aanwezige verontreiniging worden bepaald. Dit is met name van belang voor de procedu- 
rele afhandeling van de verontreiniging. Daarnaast dient het lokatie-onderzoek probleem- 
oplossend van aard te zijn waarin de begrenzing in de bodemopbouw wordt bepaald, de 
diepteniveau bepaling van de verontreiniging wordt gedaan en de verwerkbaarheid van de 
aanwezige bodem wordt bepaald. 
In het verleden lag de nadruk in het lokatie-onderzoek op de probleemdef~ëring en was het 
slechts beperkt probleemoplossend. Daarbij was de probleemdefinitie zodanig beperkt dat 
door spreiding en variaties in de resultaten van het onderzoek sprake was van een grote 
onnauwkeurigheid. Tevens waren de toegepaste technieken en methoden voor het lokatie- 
onderzoek onbetrouwbaar, bij toepassing waren ruime fouten marges aanwezig. 
Dit zorgde ervoor dat in de praktijk het saneringsdoel vaak niet bereikt werd waardoor een 
ineffectieve sanering werd uitgevoerd. Daaruit volgde vaak dat extra kosten gemaakt dienden 
te worden om het saneringsdoel alsnog te bereiken of er was sprake van “overkill” waarbij 
een laag milieurendement werd gehaald. In het laatste geval werd een zeer grote inspanning 
geleverd terwijl slechts een beperkt milieurendement werd verkregen. 
Met het lokatie-onderzoek werd vaak niet voorzien in de informatiebehoefte tijdens de 
uitvoering om van een succesvolle sanering te kunnen spreken. Om een succesvolle sanering 
uit te kunnen voeren is een optimaal lokatie-onderzoek noodzakelijk. 
In de tweede fase van POSW (1992-1997) is de projectgroep lokatie-onderzoek ingesteld om 
technieken, methoden en richtlijnen te ontwikkelen om op een doelmatige wijze over de 
benodigde informatie te kunnen beschikken om een sanering succesvol, in termen van milieu- 
rendement, te kunnen laten verlopen. 
Het doel van het project lokatie-onderzoek was het onderzoeken en toetsen van instrumenten 
en meetmethoden waarmee met een voldoende kwaliteit informatie over de aard, omvang en 
ligging van de verontreinigde baggerspecie op de saneringslokatie kan worden verkregen en 
het bepalen van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meetmethoden, zodat op basis 
hiervan aanbevelingen kunnen worden gedaan over de toepasbaarheid ervan in concrete 
situaties. 



Het project was gericht op een aantal facetten van het lokatie-onderzoek. Er is gekeken naar 
een optimale opzet en uitvoering van waterbodemonderzoek, naar de ontwikkeling of verbe- 
tering van onderzoektechnieken en tenslotte zijn evaluaties uitgevoerd van lokatie-onderzoe- 
ken voor pilotsaneringen. Deze pilotsaneringen zijn ook uitgevoerd binnen het genoemde 
POSW programma. 

De doelstelling van dit eindrapport is aanbevelingen te geven voor een doeltreffende aanpak 
van toekomstig waterbodemonderzoek door middel van een beschouwing van de aktiviteiten 
tijdens het lokatie-onderzoek in onderlinge samenhang, het uiteenzetten van de door de 
projectgroep uitgevoerde werkzaamheden en het analyseren van behaalde resultaten. 

In het volgende hoofdstuk zal de onderzoeksopzet worden besproken volgend uit de geldende 
protocollen en de informatiebehoefte van het lokatie-onderzoek. Hoofdstuk 3 behandelt 
uitgevoerde onderzoeken naar onderzoektechnieken. In hoofdstuk 4 worden de onderzochte 
onderzoeksmethoden gegeven. In hoofdstuk 5 wordt de opzet voor het lokatie-onderzoek 
uiteengezet, waarna tenslotte de conclusies en aanbevelingen volgen. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

Het lokatie-onderzoek is gericht op het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de aanwe- 
zige situatie. “Inkleuring” van dit beeld kan op verschillende wijzen plaatsvinden. 
Enerzijds kan een probleemdefiniërend beeld worden opgesteld, anderzijds een probleem- 
oplossend beeld. 
Het probleemdefiniërende beeld wordt afgeleid uit de protocollen voor het oriënterend 
onderzoek [l] en nader onderzoek [2]. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om de 
aanwezige verontreinigingssituatie te definiëren en daarmee voldoende informatie te krijgen 
voor de besluitvorming over ernst en urgentie alsmede het saneringsmoment. 
Het probleemoplossende onderzoek wordt opgezet om uiteindelijk de sanering praktisch uit te 
kunnen voeren. De uiteindelijke uitvoering van de sanering leidt tot een informatiebehoefte 
die in iedere fase van het lokatie-onderzoek naar voren kan worden gebracht. Het lokatie- 
onderzoek kan derhalve worden opgevat als een integratie van probleemdefiniërende en 
probleemoplossende aspecten van het onderzoek. 

In de volgende paragrafen zullen beide elementen voor het lokatie-onderzoek uiteen worden 
gezet, waaruit volgt welke onderdelen in het project lokatie-onderzoek zijn uitgewerkt. 

2.1 Opzet onderzoebprotocollen 

Het lokatie-onderzoek zal informatie op moeten leveren die een definitie van het aanwezige 
probleem door de verontreiniging mogelijk maakt. Deze probleemdefinitie is noodzakelijk om 
een procedurele beoordeling van de situatie mogelijk te maken. 

Het prbleemdefiniërend deel bestaat uit: 
Oriënterend onderzoek 
Nader onderzoek 

Het lokatie-onderzoek zal ten behoeve van de probleemdefinitie worden opgezet volgens de 
protocollen die voor oriënterend en nader onderzoek zijn opgesteld. Het volgens protocol 
uitgevoerde lokatie-onderzoek zal de gewenste procedurele informatie geven. 

Het oriënterend onderzoek heeft als doel vast te stellen of op een verdachte lokatie sprake is 
van bodemverontreiniging en of de ernst van de situatie zodanig is dat een nader onderzoek- 
moet worden uitgevoerd. 
Het oriënterend onderzoek begint met een uitgebreid vooronderzoek. Op basis van de hierbij 
verkregen resultaten dient de onderzoeker een hypothese op te stellen omtrent de ruimtelijke 
verdeling van de verontreinigende stoffen. Vanuit deze hypothese wordt een onderzoeksstra- 
tegie uitgewerkt. De onderzoeksstrategie houdt in dat het gebied in Ruimtelijke Eenheden 
wordt verdeeld waarin een drietal boringen wordt gedaan. Uit deze boringen wordt een 
mengmonster samengesteld dat wordt geanalyseerd op een uitgebreid pakket aan verontreini- 
gende stoffen en parameters ten behoeve van de interpretatie. Als er sprake is van een 
heterogene verontreiniging zullen de verdachte lokaties specifiek worden onderzocht. 

Met de resultaten van het oriënterend onderzoek is de aard en concentratieniveau van de 
verontreinigende stoffen bekend. Met de resultaten van het onderzoek kan antwoord worden 
gegeven op drie vragen omtrent het geval van bodemverontreiniging: 

- 
- 

Is er sprake van bodemverontreiniging ? 
Wordt de gekozen hypothese ten aanzien van de ruimtelijke verdeling 
ondersteund door de onderzoeksresultaten ? 
Is er sprake van een zodanig ernstige verontreiniging dat een nader onder- 
zoek moet worden uitgevoerd ? 

- 



Hieruit blijkt dat het nader onderzoek alleen bij een ernstige verontreiniging uitgevoerd zal 
worden. 

Als uit het oriënterend onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemver- 
ontreiniging zal een nader onderzoek worden uitgevoerd. 

Het nader onderzoek heeft een drietal belangrijke doelstellingen: * 

* 

* 

Het protocol voor het nader onderzoek deel 1 geeft invulling aan het eerste punt van deze 
doelstellingen. 

het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging; 
het vaststellen of er sprake is van ernstige bodemverontreiniging en daarmee de nood- 
zaak tot saneren; 
het vaststellen van de urgentie van de sanering en daarmee het tijdstip waarop feitelijk 
saneringsmaatregelen worden genomen. 

In het nader onderzoek wordt gestart met de evaluatie van de resultaten van de eerdere 
onderzoeken. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er voldoende gegevens zijn om de 
ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stoffen vast te stellen. 
Hieruit wordt de monstememingsstrategie voor de uiteindelijk te bepalen omvang van de 
verontreiniging vastgesteld. Er wordt een verdeling van het gebied in Ruimtelijke Eenheden 
gemaakt en wordt per RE en per te onderscheiden laag de kwaliteit bepaald en de verticale 
begrenzing van de verontreiniging vastgesteld. De analyses worden op een uitgebreid pakket 
verontreinigende stoffen uitgevoerd. 
Met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan de saneringsnoodzaak worden vastge- 
steld. 
In het tweede deel van het nader onderzoek wordt de saneringsurgentie bepaald uit de risico’s 
voor volksgezondheid en milieu. 

Met het bepalen van de saneringsurgentie is voldaan aan het procedurele deel van het lokatie- 
onderzoek voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. 

Als vervolg onderdelen in het lokatie-onderzoek komen het saneringsonderzoek en het 
saneringsplan naar voren. 
In het saneringsonderzoek worden de varianten voor uitvoering van de sanering opgesteld. 
Indien nodig kan aanvullend onderzoek uitgevoerd worden om saneringsvarianten te kunnen 
invullen en waarderen. Dit kan inhouden dat de verwijderingsgrens aanvullend wordt vastge- 
steld met een onderbouwing voor het vastgestelde niveau met bijvoorbeeld de risico’s van 
restgehalten en de invloed van onnauwkeurigheden. Het saneringsonderzoek zal resulteren in 
de keuze voor een voorkeursvariant voor de uitvoering van de sanering. 
De voorkeursvariant uit het saneringsonderzoek zal in het saneringsplan worden uitgewerkt. 
Het saneringsplan bevat de bouwstenen voor het bestek en de uitvoering van de sanering. 
Ook voor de procedurele goedkeuring van de sanering is het saneringsplan noodzakelijk. 

Alle informatie die tijdens het probleemdefiniërende lokatie-onderzoek wordt verkregen, is 
bedoeld om voldoende informatie te verkrijgen om de benodigde procedures te doorlopen. 
Dit houdt tevens in dat de verkregen informatie niet volledig hoeft te zijn voor de uitvoering 
van de sanering. Om de sanering optimaal te laten verlopen zal vroegtijdig informatie verkre- 
gen moeten worden die gericht is op de probleemoplossing. In veel gevallen zal dit betekenen 
dat reeds in de fase waarin informatie wordt verzameld volgens de protocollen voor oriënte- 
rend en nader onderzoek aanvullend onderzoek gewenst is gericht op de uitvoering. In de 
volgende paragraaf zal de opzet voor het lokatie-onderzoek volgens een probleemoplossende 
benadering met een daaruit volgende informatiebehoefte worden beschreven. 
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2.2 Informatiebehoefte lokatie-onderzoek 

De opzet van het lokatie-onderzoek kan gedefinieerd worden vanuit de informatiebehoefte die 
in iedere fase van de (p1an)voorbereiding op de sanering aanwezig is. Uiteindelijk zal dit 
moeten resulteren in de beschikbaarheid van alle informatie die voor de uitvoering van de 
sanering noodzakelijk is. Dit betekent dat de onderzoeken zullen verschuiven van een grove 
opzet aan het begin van het lokatie-onderzoek tot een meer gedetailleerde benadering in de 
eindfase. 
Daarnaast geldt ook dat het onderzoek zich van probleemdef~ërend naar probleemoplossend 
zal ontwikkelen. Deze benadering wordt ook in de opzet volgens de protocollen gevolgd 
waarin het oriënterend en het nader onderzoek probleem definiërend zijn terwijl het sane- 
ringsonderzoek en -plan probleemoplossend van opzet zijn, maar dan wel met een scherpe 
overgang tussen beiden. 

Bij uitvoering van onderzoek volgens de protocollen zal niet optimaal invulling kunnen 
worden gegeven aan de informatiebehoefte die in een bepaald stadium van het project aanwe- 
zig is. Dit geldt vooral voor informatie met betrekking tot verwerkingsmogelijkheden van de 
aanwezige specie. Het vroegtijdig beschikken over informatie hieromtrent is vaak zeer 
gewenst voor de bepaling van de onderzoeksopzet in verschillende stadia. Daarnaast blijkt dat 
een aantal onderzoeken gecombineerd uitgevoerd zou kunnen worden waardoor de lengte en 
de kosten van de onderzoeken kan worden beperkt. 
Per onderzoek wordt hierna kort aangegeven welke informatie aanvullend op de probleemde- 
finiërende informatie, zoals beschreven in de vorige paragraaf, gewenst zou zijn. 

Oriënterend onderzoek 
In het oriënterend onderzoek zou een aanduiding gewenst zijn over de mogelijkheden voor 
verwerking van de aanwezige specie. Met deze informatie wordt het mogelijk in een vroeg 
stadium van het onderzoek een aanduiding te hebben van de aanpak van de sanering en 
daarmee van de kosten. 
Een indicatie over de mogelijke aanpak van de aanwezige specie is ook van belang om de 
opzet van het nader onderzoek te bepalen. Er kan dan gericht onderzoek worden uitgevoerd 
naar de mogelijkheden van verwerken van de aanwezige specie, zodat dan een betrouwbare 
uitspraak over de mogelijkheden van verwerking kan worden gedaan. 

Nader onderzoek 
In het nader onderzoek is het gewenst een betere indruk van de mogelijkheden voor verwer- 
king te verkrijgen. Dit kan karakterisatie-onderzoek inhouden waarbij de verdeling van de 
verontreiniging over de fracties in het slib wordt onderzocht maar ook gericht onderzoek naar 
de toepassing van verwerkingstechnieken met deze informatie kan dan vroegtijdig een uit- 
spraak worden gedaan over de mogelijkheden voor toepassing van verwerkingstechnieken en 
daarbij van de globale kosten voor de sanering. 
Om een betrouwbare inschatting van de kosten te kunnen maken, is het noodzakelijk de 
verwijderingsgrens te bepalen voor de sanering. Als voor deze saneringsgrens aanvullend 
onderzoek noodzakelijk is om de betrouwbaarheid te vergroten, kan het nuttig zijn dit in het 
kader van het nader onderzoek uit te voeren. Het benodigde onderzoek wordt dan gecombi- 
neerd zodat niet tweemaal een onderzoek opgezet behoeft te worden met de bijbehorende 
kosten. 

Saneringsondenoek 
In het saneringsonderzoek wordt alle voor de sanering benodigde aanvullende informatie 
verzameld. Zoals hiervoor al aangegeven is het gewenst om een groot deel van deze informa- 
tie al in het oriënterend en met name het nader onderzoek te verkrijgen. 
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Aangezien de informatiebehoefte verandert van globaal en probleembeschrijvend naar gede- 
tailleerd en probleemoplossend, is ook de opzet van het project lokatie-onderzoek daarop 
gericht. 
Dit houdt in dat het onderzoek volgens protocol uitgevoerd kan worden zolang een probleem- 
defkiërende informatiebehoefte bestaat. Als probleemoplossend onderzoek gedaan wordt, zal 
de nauwkeurigheid van de resultaten een belangrijke rol spelen zowel in verband met de 
saneringskosten als met het te realiseren saneringsresultaat. De opzet van het project lokatie- 
onderzoek was er dan ook op gericht om met name in het probleemoplossende deel van het 
lokatie-onderzoek een betere opzet en uitvoering van het onderzoek te verkrijgen. 
Als belangrijke onderdelen in dit verband zijn aangemerkt: 

* onderzoek naar slibdiktebepaling 
* 
* onderzoek naar onderzoeksmethoden 

onderzoek naar samenstelling van de bodem 

Bij succesvolle resultaten van het project zou zowel de opzet als de techniek van het onder- 
zoek verbeterd kunnen worden. Het zou tevens de mogelijkheid bieden om zowel het globale, 
probleembeschrijvende onderzoek als het gedetailleerde, probleemoplossende onderzoek te 
optimaliseren. 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken in het 
project gegeven. 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de technieken en methoden die ingezet kunnen 
worden om op doelmatige wijze invulling te kunnen geven aan de informatiebehoefte voor 
bovengenoemde onderwerpen. 
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3 TECHNIEKEN 

3.1 Slibdiktebepaling - seismische technieken 

De informatie over de situering en de diktebepaling van de sliblaag is gebaseerd op metingen 
(boringen) ter plaatse van een beperkt aantal punten. Door onzekerheden over de opbouw en 
variaties in het verloop van de waterbodem tussen twee boringen is het moeilijk om een 
voldoende betrouwbaar beeld van de ligging en de dikte van de te verwijderen laag te h i j -  
gen. 
Een mogelijke oplossing voor dit probleem ligt in het gebruik van methoden die een meer 
continu beeld van de sliblaag geven. Het gebruik van seismische technieken zou de mogelijk- 
heid kunnen geven dit continue beeld te krijgen. Om inzicht in de mogelijkheden van seismi- 
sche technieken te krijgen is in de periode 1993-'94 op een aantal lokaties onderzoek gedaan 
naar sliblaagdiktebepaling met behulp van deze techniek. 
Dit is gebeurd in het kader van het project 
Meervoudige seismische reflectie, toepassing 
bij onderzoek en sanering van de waterbo- 
dem (ref. [3]). 
Uitgangspunt bij deze onderzoeken was de 
aanname dat verontreinigende stoffen zich 
voornamelijk aan de fijne bodemfracties 
hechten en dat met het vaststellen van de 
sliblaagdikte tevens de omvang van de ver- 
ontreinigde bodem bekend zou zijn. 

Doelstelling van dit onderzoek was een in- 
druk te geven in welke mate met het driedi- 
mensionale beeld van de seismische methode 
het inzicht in de omvang van de slappe 
toplaag wordt vergroot, als aanvulling op 
bijvoorbeeld een sliblaagdikte meting en bo- 
ringen. 

Techniek (algemeen) Figuur 1: zenden en ontvangen van geluidssignalen 

Seismische metingen berusten op een metho- 
de waarbij -eenvoudig uitgedrukt- geluidsgolven in de bodem worden 'geschoten' die al naar 
gelang hun wijze van weerkaatsing, informatie geven over de samenstelling van de bodem. 
Genoemde weerkaatsing wordt bepaald door de combinatie van geluidssnelheid en bodem- 
dichtheid en onder meer veroorzaakt door de overgang naar een andere dichtheid in de 
bodem, zoals bijvoorbeeld de overgang van water naar slib en van slib naar vast zand. Deze 
overgangen worden in de seismiek ook wel 'reflectoren' genoemd. 
De uitgezonden geluidssignalen worden gekenmerkt door een aantal parameters, die afhank- 
elijk van de bodemgesteldheid door de gebruiker kan worden ingesteld. 
Deze zijn: 
- tijdsinterval tussen de 'schoten' 
- 
- 
- energie (golf-amplitude) 

tijdsduur van het 'schot' (pulslengte) 
frequentie geluidsgolf (meestal tussen 5 en 15 kHz) 

Het zenden en ontvangen van de geluidsgolven vindt plaats onder een bepaalde bundelhoek, 
waarvan de keuze wordt bepaald door o. a. waterdiepte, inspectiesnelheid en bodemgesteld- 
heid (figuur 1). 
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Bij metingen van waterbodems doorloopt de geluidsgolf eerst een laag water en daarna één of 
meer lagen in de boden. De meetapparatuur registreert vervolgens, door het tijdsverschil te 
meten tussen uitgezonden en weerkaatste signalen, de periodes waarin het geluid zowel het 
water als een ander medium dan water heeft doordrongen. 

Een algemeen probleem dat zich hierbij voordoet is dat de informatie van de eerste decime- 
ters van de bodem onbetrouwbaar is. De eerste reflectie van de bodem heeft door een aantal - 
hier niet verder uitgelegde- oorzaken (bepaald door pulslengte, bundelhoek en afstand 
transducer-bodem) een verlengd karakter waardoor een juiste overgang van water naar 
bodem niet vast te stellen is. Daarnaast is de overgang van water naar slib een geleidelijke 
overgang in dichtheid waardoor geen duidelijke overgang is vast te stellen. Om deze reden 
wordt seismisch onderzoek vrijwel altijd vergezeld met een hydrografische opname (plaatsbe- 
paling, dieptemeting en getijcorrectie). 

Figuur 2 toont de registratie van een bodemprofiel als resultaat van een seismische opname, 
waarbij de eerste reflector de bovenzijde van de waterbodem is en de tweede reflector de 
overgang naar een laag met een hogere dichtheid dan het daarboven liggende materiaal. 

Kalibratie en intemretatie 

De kwaliteit van seismisch onder- 
zoek valt of staat met de nauw- 
keurigheid waarmee de metingen 
worden uitgevoerd, die niet alleen 
worden bepaald door de toegepas- 
te apparatuur, maar ook door de 
instellingen ervan. De waarden 
van deze instellingen wordt voor- 
afgaande aan of tijdens de meting 
door de gebruiker inge- voerd en 
komen neer op een optimale af- 
stemming tussen de eerder ge- 
noemde parameters. Hierbij dient 
telkens weer een compromis ge- 
vonden te worden tussen de mate 
van penetratie van het signaal in 
de bodem en de duidelijkheid van 
de reflectie, waarbij de frequentie 
de belangrijkste factor is. 

De eigenlijke kalibratie van de 
meting vindt achteraf plaats bij 
het interpreteren van de opname. 
De gemeten (1oop)tijdverschillen 
van de geluidssignalen worden 
omgerekend in afstanden, door 
gebruik te maken van de geluids- 
snelheid in water. Aangezien in 

Figuur 2: seismische opname van de bodem 

slib- of zandlagen andere voortplantingssnelheden optreden dient correctie plaats te vinden 
door onder andere de dieptes van de gemeten reflectoren te vergelijken met de laagdieptes uit 
corresponderende boringen. 
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Het vaststellen van laagdiktes en -ligging wordt uitgevoerd aan de hand van de boorresulta- 
ten, waarbij alléén de tendens van het bodemverloop uit seismiek en slaggaardmeting mag 
worden gebruikt om de boorpunten met elkaar te verbinden. 

Bij interpretatie van de meetresultaten (records) dient -in het geval van sliblaagdiktebepaling 
ten behoeve van waterbodemsanering- te alIen tijde te worden beseft dat seismische opnames 
uitsluitend kunnen dienen als aanvullende informatie op de resultaten van boringen en punt- 
metingen (bijv. slaggaardmetingen). 

Uitgevoerd onderzoek 

Binnen de kaders van POSW-I1 is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van seismiek 
voor de bepaling van sliblaagdiktes in de Malburger haven bij Arnhem en de haven van 
Elburg. 
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland is seismisch onderzoek uitgevoerd nabij 
het stuwcomplex te Driel. 
Verder is onderzoek verricht in de Eemshaven voor het Havenschap Delfzijl en in het Ha- 
ringvliet voor Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland. 

Bij het onderzoek in de Malburger Haven bleek de waterbodem sterk geaccidenteerd en bleek 
veel gas aanwezig in de bodem. Dit zorgt ervoor dat de metingen negatief worden beïnvloed 
en het bij de interpretatie van de metingen moeilijker wordt om een voldoende representatief 
beeld van de heersende situatie te verkrijgen. De uiteindelijke resultaten zijn slechts beperkt 
bruikbaar. 

Bij het stuwcomplex te Driel had men te maken met sterk verstoorde reflecties die werden 
veroorzaakt door luchtinsluitingen in de sliblaag. Lucht onder water vormt een akoestische 
barrière, waardoor geen reflecties kunnen ontstaan. 
De kans op succesvol seismisch onderzoek kan dus gedeeltelijk vooraf worden ingeschat door 
extra aandacht te besteden aan de aanwezigheid van luchtinsluitingen bij het uitvoeren van de 
boringen en het analyseren van het opgebaggerde materiaal. 

Bij het seismisch onderzoek van de Elburger haven is -ten onrechte- de indruk gewekt dat 
met behulp van seismiek de grens van de verontreiniging kan worden vastgesteld. Seismisch 
onderzoek kan dit namelijk niet, omdat chemische verontreinigingsgrenen geen akoestische 
reflectie veroorzaken. Alleen bij een sterke gebondenheid aan de zeer fijne fractie kan een 
indicatie worden verkregen vanuit het verloop van de sliblaag dikte. 
Uit de evaluatie van het seismisch onderzoek van Elburg is gebleken dat het vaststellen van 
de verontreinigingsgrens bij voorkeur door de opdrachtgever aan de hand van de analysere- 
sultaten van boringen dient te geschieden, nadat de ligging van de laagdiktes en -dieptes is 
bepaald. In dit geval lag de ondergrens van de vervuiling namelijk dieper dan de ondergrens 
van de sliblaag. 

Uit de verschillende proefnemingen met seismisch onderzoek is een aantal conclusies te 
trekken. 

- Seismische technieken leveren informatie op over de bodemopbouw. Het kan daarbij 
een waardevolle aanvulling zijn op de beschikbare informatie uit boringen en slaggaard 
metingen. Het geeft daarbij aanvullende informatie t.b.v. interpolaties tussen boringen 
of slaggaardmetingen. Het gebruik van seismische technieken is aan een aantal rand- 
voorwaarden gebonden. 
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- De belangrijkste randvoorwaarde is dat seismisch onderzoek altijd aanvullend op 
andersoortig onderzoek moet worden gebruikt. Dit kunnen boringen zijn of een hy- 
drografische opname waaraan de resultaten (reflecties) van het seismische onderzoek 
worden gekoppeld. Het resultaat van het seismische onderzoek zorgt voor de interpola- 
tie tussen de meetpunten zodat een continu beeld kan ontstaan. 

- Met behulp van seismische technieken kan niet de grens van de verontreiniging worden 
vastgesteld. Het geeft de reflecties op fysische overgangen van bodemlagen en deze 
hoeven niet samen te vallen met verontreinigingscontouren. Het vaststellen van de 
vervuilingsgrens dient bij voorkeur door de opdrachtgever te worden vastgesteld aan de 
hand van de analyseresultaten van boringen, nadat de ligging van de laagdiktes en - 
dieptes is bepaald. 

- Daarnaast zijn de resultaten van het seismische onderzoek niet eenduidig, er moet op 
de resultaten altijd een interpretatie worden uitgevoerd. 
Omdat seismische reflecties niet altijd helder zijn en de opnames vaak discrepanties 
vertonen, is voor een juiste interpretatie van seismische opnames veel kennis en kunde 
vereist. 
Het verdient aanbeveling om deze interpretatie vanuit specialistische ervaring te laten 
uitvoeren. 

- De toepasbaarheid van seismische technieken wordt beperkt door de aanwezigheid in 
de bodem van lucht en gas en een sterk geaccidenteerde bodem. De resultaten van 
seismisch onderzoek zijn in deze gevallen niet bruikbaar. 

Indien bij een vervuilde waterbodem de verontreiniging zich beperkt tot de sliblaag en deze 
sliblaag seismisch te onderscheiden is, is het mogelijk om de vervuiling voldoende gedetail- 
leerd in kaart te brengen met behulp van seismische technieken. De laagovergang kan dan 
worden gepresenteerd in de vorm van een driedimensionaal beeld of in de vorm van een 
dieptelijnen-kaart . 
Hiervoor is het echter van essentieel belang dat de horizontale positie (X-Y) van de opname 
aan dezelfde, dan wel strengere eisen ten aanzien van de verticale nauwkeurigheid voldoet. 
Dit geldt overigens ook voor de boringen en slibdiktemetingen. 

Uit het onderzoek bleek dat de nauwkeurigheid van een meting wordt bepaald door de 
gebruikte instrumenten en de gevolgde meetmethode (gebruik + kalibratie). De fouten die 
tijdens de meting optreden zijn onder te verdelen in systematische fouten die gedurende een 
bepaalde tijd constant blijven en willekeurige fouten die onregelmatig en verspreid optreden. 
Willekeurige fouten (bijv. stuurfouten, scheepsbewegingen) zijn niet altijd te corrigeren, 
systematische fouten (bijv. geluidssnelheid in de bodem, plaatsbepaling) kunnen worden 
geminimaliseerd door juiste kalibratie. 
Het blijkt tevens dat vooral de horizontale nauwkeurigheid (plaatsbepaling) de waarde van het 
onderzoek bepaalt. 
Het is dan ook van groot belang om reeds in de formulering van de opdracht voor monsterna- 
me, slaggaardmetingen, echoloding en seismisch onderzoek eisen te stellen aan de meetnauw- 
keurigheid. 

De kwaliteit van seismisch onderzoek valt of staat met de nauwkeurigheid van de metingen, 
die niet alleen worden bepaald door de toegepaste apparatuur, maar ook door de instellingen 
ervan. Hierbij dient telkens een compromis te worden gevonden tussen de mate van penetra- 
tie van het signaal in de bodem en de duidelijkheid van de reflectie, waarbij de frequentie de 
belangrijkste factor is. 
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Door aanwezigheid van lucht onder water of in de bodem worden de reflecties verstoord. 
Seismisch onderzoek kan in die gevallen dan ook niet succesvol worden uitgevoerd. De kans 
op succesvol seismisch onderzoek kan dus gedeeltelijk vooraf worden ingeschat door extra 
aandacht te besteden aan luchtinsluitingen bij het uitvoeren van de boringen en het analyseren 
van het opgeboorde materiaal. 

Planning en toepassing: seismisch onderzoek 
Het juiste tijdstip voor de uitvoering van seismisch onderzoek ligt bij voorkeur M de beslis- 
sing tot uitvoering van een waterbodemsanering. 
Het is dan toe te passen voor het probleemoplossende onderzoek ter voorbereiding op de 
sanering. Met name de bepaling van de ontgravingsdiepte is gebaat bij een continu beeld van 
de verontreiniging. In dat geval zijn de boringen uitgevoerd in het oriënterend en nader 
onderzoek voor de omvangsbepaling van de verontreiniging. Door deze gegevens te gebrui- 
ken en daarop aansluitend seismisch onderzoek uit te voeren, kan de interpolatie tussen de 
boringen worden uitgevoerd. Het tijdsinterval tussen beide onderzoeken moet daarbij zodanig 
zijn dat geen verandering in de feitelijke situatie is opgetreden. Door de interpretatie van de 
metingen zullen onnauwkeurigheden in de resultaten optreden. Bij de opname van deze 
resultaten in de profielen zal deze onnauwkeurigheid een rol moeten spelen, het hangt van de 
situatie af wat de invloed zal zijn. Het uiteindelijk verkregen beeld is continu en biedt het 
uitgangspunt voor de ontgravingsprofielen voor de sanering. Door het uitvoeren van seis- 
misch onderzoek kan tegen beperkte kosten een continu beeld worden gecreëerd. 
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3.2 Samenstelling bodem - in sitU en in loco meettechnieken 

Voor een waterbodemsanering is het belangrijk de mate van verontreiniging en daarmee de 
verontreinigingsgrens voldoende nauwkeurig vast te kunnen stellen. Om deze verontreini- 
gingsgrens vast te stellen zijn over het algemeen veel metingen bestaande uit boringen en 
chemische analyses noodzakelijk. Seismische technieken, zo blijkt uit de vorige paragraaf, 
zijn hiervoor niet geschikt aangezien hiermee uitsluitend informatie wordt verkregen over de 
dikte van de sliblaag. Het uitvoeren van de boringen en vooral de analyses is tijdrovend en 
geeft hoge kosten. De informatie die uit de boringen en analyses wordt verkregen is in de 
meeste gevallen gedetailleerd maar door het beperkte aantal boringen vaak niet (volledig) 
representatief voor de situatie ter plaatse, waardoor vooraf niet met zekerheid is aan te geven 
waar de verontreinigingsgrens ligt. Ook tijdens het ontgraven is niet met zekerheid vast te 
stellen of het gewenste resultaat, het verwijderen van de verontreiniging, wordt gehaald. 

De onderzoeken met boringen en analyses blijven beperkt tot een selectief aantal punten 
omdat de tijdsduur en kosten van het onderzoek beperkingen opleggen aan de onderzoeksom- 
vang. De verkregen informatie ter plaatse van deze waarnemingspunten is daarbij wel gede- 
tailleerd. Als alternatief is een benadering mogelijk waarin veel metingen in een korte tijd 
gedaan kunnen worden tegen relatief lage kosten maar met een beperkte nauwkeurigheid. 
Mogelijkheden hiertoe zijn in situ (op de plaats waar de verontreiniging zich bevindt) of in 
loco (op de lokatie waar de werkzaamheden plaatsvinden) meten. 
POSW heeft geparticipeerd in het Onderzoeksproject ontwikkeling (in situ) meetsysteem 
waterbodemverontreiniging (referenties [4] - [15]). Het project is in samenwerking met de 
Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) en Delta Consult 
uitgevoerd. 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een meetsysteem of meetinstrumenten waar- 
mee in situ direct in de waterbodem (zonder enige vorm van bemonstering) edof in loco (op 
lokatie met bemonstering) de waterbodem- en de baggerspeciekwaliteit gemeten kan worden, 
binnen een tijdsbestek van minuten tot maximaal één uur inclusief bemorstering. Hiermee 
zou het mogelijk worden om een waterbodem verontreinigingssituatie sneller, en door meer 
metingen representatiever in kaart te brengen, waarmee een vollediger en duidelijker beeld 
gepresenteerd kan worden van de aard, omvang, concentraties en verspreiding van de veront- 
reiniging dan tot nu toe het geval is. 
Met de in situ en in loco meettechnieken eventueel gecombineerd met boringen en analyses 
ten behoeve van een “ijking” kan dan onderzoek op een gewenst niveau van betrouwbaarheid, 
omvang en kosten worden uitgevoerd. Met de in situ metingen kunnen veel punten worden 
bemonsterd met een globaler beeld, met de boringen kunnen op minder punten gedetailleerde 
gegevens worden verkregen. Dit maakt het mogelijk om de afwijkende verontreinigde delen 
van het gebied meer in detail te onderzoeken, terwijl de overige meer homogeen verontrei- 
nigde delen globaler worden onderzocht. 
Op basis hiervan kan selectief baggeren, bijvoorbeeld van hotspots, plaatsvinden. Daarnaast 
kan een dergelijk systeem gebruikt worden voor kwaliteitscontrole van de bij de sanering 
vrijkomende grondstromen, als controle bij de oplevering van de gebaggerde lokatie en bij de 
monitoring van baggerspeciedepots. 

Het is niet de intentie om in het kader van dit project nieuwe analysemethoden of sensoren te 
ontwikkelen. Het project richt zich op het innovatief configureren van bestaande analysemet- 
hoden en sensoren in een meetsysteem voor het verkrijgen van een redelijk nauwkeurige 
indicatie van concentraties. Er wordt daarbij de nadruk gelegd op het detecteren van zware 
metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie. 

Het totale project is opgedeeld in drie deelprojecten, te weten een: haalbaarheids-, 
onderzoeks- en demonstratieproject. 
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Het haalbaarheidsproject is afgerond voor de aanvang van het hier gepresenteerde onder- 
zoeksproject. Het demonstratieproject zal na het hier gepresenteerde onderzoeksproject 
uitgevoerd worden. 
In fase 1 van het onderzoeksdeelproject is in een literatuurstudie de mogelijke toepasbaarheid 
van bestaande instrumentele analysemethoden en sensoren onderzocht voor het in sim edof 
in loco meten van waterbodemverontreiging en baggerspeciekwaliteit. Daarnaast is ook 
literatuuronderzoek verricht naar bemonsteringstechnieken en het meten van deeltjesgrootte, 
vocht en organisch stofgehalten. Vervolgens zijn de meest kansrijke methoden geselecteerd 
en is in fase 2 op laboratoriumschaal de correlatie met gestandaardiseerde methoden onder- 
zocht. 

Op basis van de resultaten van deze fase is gekozen om in fase 3 de volgende methoden te 
onderzoeken: 

röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF); 
spectrale reflectie; 
- met zichtbaar licht; 
- met nabij-infrarood licht. 

thermische desorptie gevolgd door massaspectrometrische detectie (TDMS); 
fluorescentie; 

thermogravimetrische analyse (TGA). 

Deze technieken zullen hierna worden behandeld, in tabel 3 aan het einde van deze paragraaf 
worden de resultaten van het onderzoek schematisch weergegeven. 

-techniek 
Röntgenfluorescentiespectrometrie (XFW) is een techniek waarbij een elektron in een atoom 
door röntgenstraling vanuit een stabiele grondtoestand naar een energetisch hoger maar 
instabieler niveau wordt gebracht. De ontstane “lege plek wordt door een ander elektron 
opgevuld. Bij deze beweging, naar de stabiele grondtoestand, komt energie vrij in de vorm 
van elektromagnetische straling (röntgenfluorescentiestraling). De golflengte van deze stra- 
ling is karakteristiek voor elke atoomsoort en geeft een kwalitatieve aanwijzing voor de 
aanwezigheid van een bepaald element in een monster. De gemeten intensiteit van de straling 
is evenredig met de concentratie van het element (deze intensiteit wordt telkens gemeten). 

elrcoon h hoger kstmbiel cncrgicnivuu 

Figuur 3 : Principe XRF-techniek 

Van 3 geselecteerde compacte röntgenfluorescentiespectrometers die in loco toepasbaar zijn 
(Asoma Instnunents 200T, Outokumpu Electronics X-Met 880 en Tracor Xray Spectrace 
6000), zijn de analytische prestaties onderzocht. Doel hiervan was het bepalen van de ge- 
schiktheid van de apparatuur om met voldoende nauwkeurigheid en een minimum aan mon- 
stervoorbewerking zware metalen te classificeren in verontreinigde baggerspecie. 
De gebruikte apparatuur is, voor de metingen zijn uitgevoerd, eerst geijkt. Hiervoor zijn 
ijkmonsters gebruikt die zijn samengesteld door aan schoon sediment een bekende concentra- 
tie van een zwaar metaal toe te voegen. 
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Op deze manier is voor elk zwaar metaal een ijkmonster ontwikkeld. 
De metingen zijn uitgevoerd aan vijftig monsters. Vooraf aan de metingen zijn de monsters 
eerst gedroogd en verpulverd. Dezelfde metingen zijn ook uitgevoerd aan natte monsters 
zonder enige vorm van voorbehandeling. 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn als volgt weer te geven: 
- Het is gebleken dat de uitgevoerde ijkmethode goed voldoet om de apparatuur voldoen- 

de nauwkeurig te ijken. In de geprepareerde ijkmonsters lijken de zware metalen 
homogeen verdeeld te zijn; 
Er is een groot verschil in geschiktheid en gevoeligheid tussen de verschillende geteste 
apparaten voor het meten van zware metalen; 
De apparatuur die het best voldeed (de Spectrace 6000) is inzetbaar om met een vol- 
doende betrouwbaarheid de grenzen tussen klasse 3 en 4 alsmede 2 en 3 in vervuilde 
baggerspecie te onderscheiden voor de zware metalen chroom, nikkel, koper, zink, 
arseen, lood. 
Realisatie is mogelijk bij een meettijd van 200 s en een minimum aan monstervoorbe- 
werking. Tevens is deze spectrometer geschikt voor een snelle screening zonder enige 
vorm van monstervoorbewerking, waarbij een geringere nauwkeurigheid ten opzichte 
van een screening met voorbehandeling acceptabel moet zijn; 
De concentraties zware metalen die met de Spectrace 6000 zijn gemeten in zowel de 
gedroogde als de natte baggerspeciemonsters blijken in het algemeen redelijk tot goed 
te correleren (R = 0,5 - 1,O) met de gehaltes die met de gestandaardiseerde analyse- 
methoden (VPR C8501) zijn gevonden; 
De gemiddelde systematische afwijking voor de bepaling van de gehaltes koper, zink, 
arseen en lood met de Spectrace 6000 in BCR-gecertificeerd waterbodemsediment ligt 
binnen 15 % . De gehaltes chroom en nikkel worden met een gemiddelde systematische 
afwijking naar beneden van respectievelijk 37 en 22 % , bepaald; 
Bij de in het onderzoek uitgevoerde werkwijze kan voor de laboratorium/draagbare 
uitvoering van de apparatuur de monstervoorbewerking geheel achterwege blijven. Bij 
de on Zine uitvoering is in de meeste gevallen een verdunning van het monster noodza- 
kelijk. Afhankelijk van de meetconfiguratie en de gewenste nauwkeurigheid bedraagt 
de meettijd 4 - 50 min (simultaan vier tot tien metalen); 
Voor een grotere nauwkeurigheid van de meetresultaten is het aan te bevelen de bag- 
gerspeciemonsters eerst te drogen en daarna te verpulveren tot poeders. Daarbij wordt 
het gebruik van een magnetron geadviseerd om de droogtijd te kunnen minimaliseren 
tot in de ordegrootte van vijftien minuten; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Uit het onderzoek bleek dat de XRF techniek geschikt is voor het met voldoende selectiviteit 
en gevoeligheid in loco bepalen van gehaltes zware metalen (met uitzondering van kwik en 
cadmium) in waterbodemmonsters. De techniek is theoretisch ook geschikt om in sim meting- 
en mee uit te voeren. De bestaande on Zine XRF-apparatuur lijkt mogelijkheden te bieden om 
de optiek en stralingsbron, in het bijzonder continue bronnen, te configureren in een sonde. 
Aanbevolen wordt om na te gaan wat de praktische mogelijkheden zijn. 
De apparatuur voor XRF in loco toepassing blijkt goed te voldoen. 

Spectrale reflectie met zichtbaar licht 
Spectrale reflectie is een techniek waarbij de kleur van baggerspecie nauwkeurig bepaald 
wordt met een spectrofotometer. Tussen deze kleur en de verontreinigingsgraad bestaat een 
correlatie. 
Deze wordt veroorzaakt door het feit dat de kleur in eerste benadering samenhangt met de 
korrelgrootte verdeling: zand is licht van kleur, klei grijs en organische bestanddelen bruin of 
zwart. Daarnaast zijn roest en ijzersulfide bruin-zwart. De kleine deeltjes, die het grootste 
oppervlak hebben en de meeste verontreiniging dragen zijn het donkerst. 
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Figuur 4: Principe spectrale reflectie 

Tevens kan het voorkomen dat het slib in een gebied samengesteld is uit aanvoer vanuit twee 
of meer bronnen met specifieke verontreinigingen. Een slibmonster zal dan uit een mengsel 
bestaan, dat weer naar zijn componenten met bijbehorende informatie over de vracht veront- 
reiniging terug gerekend kan worden op grond van een reflectie spectrum. Tenslotte kan de 
specifiek chemische informatie, vervat in de reflectie van ijzerverbindingen bijdragen aan de 
correlatie. 

Het voordeel van spectrale reflectie is dat ze in principe goedkoop en snel is, zodat de 
resultaten van grote aantallen meetpunten vrijwel real time beschikbaar kunnen komen. 
Hierdoor kan de meting gebruikt worden voor het karteren van een terrein en voor real time 
controle van processen. 

Reflectie spectra leveren slechts indirecte informatie over de aanwezigen verontreinigingssi- 
tuatie. Alsnadelen daarvan kunnen worden genoemd: 
- Voor elke toepassing moet opnieuw geijkt worden aan resultaten van chemische analy- 

ses in het laboratorium tegen de chemische bepalingen; 
Goede resultaten zijn alleen te verwachten in een gebied waar de eenduidigheid in 
voorkomen van de verontreinigingen groot is. Hoe groot een dergelijk gebied kan zijn 
is niet aan te geven; de havens waar voorgaand onderzoek is uitgevoerd (Venlo en 
Maastricht) blijken te voldoen. Het havengebied van Rotterdam is duidelijk niet ge- 
schikt. De verontreiniging is in dit gebied afkomstig uit vele bronnen waardoor er geen 
eenduidigheid in de verontreiniging aanwezig is. Hier spelen te veel lokale lozingen 
een rol zodat ijking binnen veel kleinere ruimtelijke eenheden moet plaatsvinden; 
De resultaten worden langs indirecte weg bereikt. De methode is daardoor statistisch 
van aard (voorspellend). De resultaten zijn niet eenduidig te geven maar alleen met een 
zekere mate van waarschijnlijkheid aan te geven. 

- 

- 

Tevens is het vooraf niet met zekerheid te zeggen of de correlaties in een bepaald gebied 
voldoende hoog zullen zijn om een bepaalde minimum kwaliteit doel te bereiken. Dit bete- 
kent dat de methode niet altijd met succes ingezet zal kunnen worden. 

In een onderzoek in het havengebied van Rotterdam zijn 44 monsters doorgemeten met de 
spectrale reflectie techniek om de mogelijkheden van de techniek te bepalen. Van deze 
monsters was de korrelgrootte verdeling en de mate van verontreiniging bekend zodat verge- 
lijking van de resultaten mogelijk was. De resultaten van het onderzoek zijn als volgt samen 
te vatten: 
- Het verband tussen de gemeten spectra en de korrelgrootte verdeling is van vergelijk- 

bare kwaliteit als uit het eerder uitgevoerde onderzoek met de techniek bleek; 
Het verband tussen de kleur van het sediment en de graad van verontreiniging was over 
het algemeen slecht. 

- 
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Het havengebied van Rotterdam blijkt te groot; te veel lokale lozingen spelen een rol 
zodat de uitgangspunten van de statistische methode niet meer gelden en toepassing 
slechts kleinschaliger mogelijk is; 
Na selectie van de metingen uit kleinere gebieden wordt de gedachte dat kleinschalige 
toepassing in Rotterdam tot goede resultaten zal leiden ondersteund, maar het aantal 
monsters is na selectie te gering om hier eenduidige uitspraken over te kunnen doen. In 
dat geval zal ook ijking per gebied noodzakelijk zijn; 
Om betere uitspraken over de geschiktheid van de methode voor correlatie met fysische 
parameters te kunnen doen wordt aanbevolen nader onderzoek te doen met een grote 
hoeveelheid monsters uit een klein gebied. 

- 

- 

Spectrale reflectie met gabij-Wr-ood spectrometrie (NIR) 
Nabij-infraroodspectrometrie (NIR) maakt voor de karakterisatie van verontreiniging gebruik 
van het golflengtegebied van 1OOO - 2500 nm, tussen het zichtbare licht en het feitelijke 
infrarood. 
Bij het bestralen van vloeistoffen en vaste stoffen met infraroodlicht wordt het licht geabsor- 
beerd en diffuus gereflecteerd. De geabsorbeerde straling verhoogt de vibratie-energie van de 
moleculen en is een maat voor de intensiteit waarmee de atomen in een molecuul ten opzichte 
van elkaar trillen. De vibraties zijn karakteristiek voor bepaalde groepen van een molecuul 
(bijv. De C-H groep in vetten). 

De voordelen van NIR zijn: 
- De snelheid van de meting: in het algemeen bedraagt de meettijd slechts enkele secon- 

den; 
Het niet destructieve karakter van de techniek: in het algemeen is geen monstervoorbe- 
werking vereist 
De aanwezigheid van water stoort niet of nauwelijks, zodat ook in natte monsters 
gemeten kan worden; 
Geen of nauwelijks interferenties van het nabij infraroodlicht met het glas: in combina- 
tie met glasvezeloptiek leent de techniek zich voor in situ toepassingen. 

- 

- 

- 

Nabij infraroodlicht dringt slechts tot een bepaalde diepte in het monstermateriaal. De diepte 
is afhankelijk van het soort materiaal en de golflengte van het licht, maar is meestal minder 
dan 1 mm. 
In het algemeen zijn alleen de absorptie van water en organische stoffen (bijv. olie) sterk 
genoeg voor nauwkeurige kwantitatieve bepalingen. Ook fysische parameters zoals korrel- 
grootte en organisch koolstof in diverse matrices kunnen geanalyseerd worden. 

Het uitgevoerde onderzoek had betrekking op de toepasbaarheid van de NIR-techniek als 
vervangende techniek voor snelle bepalingen van het droge stofgehalte. 
Er is een applicatie onderzoek uitgevoerd aan 24 waterbodemmonsters om te onderzoeken of 
een ijking mogelijk was en om te bekijken of in hoeverre uit de verkregen spectra een corre- 
latie te vinden is tussen de absorptieband en het vochtgehalte. 
Uit het onderzoek bleek dat met de ter beschikking gestelde monsters geen enkele correlatie 
te vinden was. Dit resultaat zou veroorzaakt kunnen worden door het feit dat er relatief 
weinig monsters beschikbaar waren en dat de monsters een grote variatie in samenstelling en 
een geringe spreiding in het vochtgehalte te zien gaven. 
Het bleek echter wel dat de spectra die uit het onderzoek werden verkregen er zeer veelbelo- 
vend uitzagen. Hierbij was een duidelijke variatie per bodemsoort waar te nemen. 
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Uit validatie met een groot aantal monsters uit een kribvak van de Nieuwe Merwede is 
gebleken dat de NIR methode met een voldoende informatiekwaliteit (gerelateerd aan het 
onderzoeksdoel) toepasbaar is voor een snelle bepaling van: 
- het droge stof gehalte; 
- het organische stof gehalte; 
- de korrelgrootte; 
- het calciet gehalte; 
- de dichtheid. 

Binnen het project is tevens een methode ontwikkeld om met bestaande apparatuur een 
verband te leggen tussen het reflectiepatroon en de bodemtextuur. 
Met de resultaten uit het project is de NIR methode in loco operationeel. 

Gezien de goede resultaten uit het project voor de bepaling van verschillende parameters van 
de bagger met een in loco toepassing van de NIR techniek worden ook de mogelijkheden van 
toepassing van de techniek voor in situ gebruik onderzocht. Hiertoe wordt een prototype in 
situ sonde ontwikkeld om de toepassing van de NIR techniek verder te kunnen onderzoeken. 

Fluorescentie 
Bij fluorescentie worden moleculen ingestraald met licht van een bekende golflengte, waar- 
door ze in een aangeslagen toestand raken en weer terugvallen naar de grondtoestand onder 
uitzending van licht met een lagere energie en dus grotere golflengte. 

Figuur 5:  configuratie fluorescentie 
onderzoek 

Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de synchrone scan fluorescentie spectrome- 
trie (SFS) voor het snel screenen van PAK in baggerspeciemonsters. 
Uit het onderzoek bleek dat een bepaling met deze methode zonder monstervoorbewerking 
niet mogelijk is. Hierdoor zijn in situ toepassingen uitgesloten zodat de techniek niet verder is 
ontwikkeld. 

Lishtbmm 
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Figuur 6: Configuratie waterbodemonderzoek 
fluorescentie 
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Inmiddels is gebleken dat er een mogelijkheid is om de fluorescentielevensduur van fluoresce- 
rende stoffen in biologische systemen met een lasermicroscoop te meten. Het meten van de 
fluorescentie levensduur lijkt ook mogelijkheden te bieden om PAK te screenen in verontrei- 
nigde bodems, de techniek leent zich ook om in situ toe te passen. Als blijkt dat deze metho- 
de aan de doelstelling van in situ metingen voldoet, verdient het aanbeveling het ontwerp en 
de bouw van een (dee1)sonde te overwegen. De haalbaarheid van een sensorsysteem voor 
PAK op basis van de bepaling van de fluorescentielevensduur van fluorescerende stoffen 
wordt onderzocht. 

Thermische desorptie massaspectrometrie (TDMS) 
Bij TDMS wordt verontreinigde bodem zonder een voorafgaande bewerking van het monster 
en een scheiding (gas- of vloeistofchromatografisch) in individuele componenten, gescreend 
op organische microverontreinigingen. Hiertoe worden de microverontreinigingen in een 
oven thermisch gedesorbeerd en met behulp van stikstofgas naar een organische massaspec- 
trometer geleid waar de detectie plaats vindt. 

In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om met thermische desorptie massaspec- 
trometrie PAK-gehalten te bepalen in baggerspeciemonsters zonder enige vorm van monster- 
voorbehandeling. 
Het onderzoek heeft zich met name geconcentreerd op de vraag welke organische componen- 
ten dezelfde massafragmenten geven als van PAK en op welke manier deze fragmentatie dan 
wel het vormen of het vrijkomen van deze componenten te be’ïnvloeden of te voorkomen is. 

Het onderzoek gaf als belangrijkste conclusie dat er een continue band van componenten is 
die de PAK analyse met de TDMS zullen storen, waardoor TDMS niet geschikt is en ook niet 
gemaakt kan worden om PAK analyse uit te voeren. 
Het resultaat van het onderzoek is dat de methode niet voor vervolgaktiviteiten in beschou- 
wing genomen. De werkwijze is gecompliceerd en de resultaten zijn onbetrouwbaar. 

Thermogravimetrische analyse 
Als alternatief voor klassieke methoden is voor een snelle bepaling van het vocht- en het 
organisch stofgehalte van baggerspecie onderzocht of een ThermoGravimetrische Analyse 
(TGA) geschikt is. 
Het ging er hier vooral om te onderzoeken of de beschikbare apparatuur voldoende robuust 
en stabiel is om een betrouwbare meting van het vochtgehalte mogelijk te maken, dit in 
verband met de noodzakelijke correlatie naar een standaardbodem. 

Door een aantal leveranciers van deze instrumenten is een applicatie onderzoek uitgevoerd. 
Gebleken is dat met betrekking tot de robuustheid de apparatuur niet voldoet. Aangezien 
slechts zeer kleine inweegvolumes (< 5 ml) mogelijk zijn, wordt gewerkt met uiterst gevoeli- 
ge balansen. Geringe trillingen zijn daarom in staat het meetresultaat danig te verstoren. Ook 
zal de meetfout ten gevolge van inhomogeniteit van het monster bij een klein monstervolume 
groot zijn. 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat TGA geen geschikte methode is voor het in 
situ bepalen van vocht- en organische stof gehaltes. 

Micro wave methode 
Er is ook onderzoek verricht naar de snelle bepaling van het vochtgehalte en het gloeiverlies 
met magnetronovens. Bij de micro-wave methode wordt simpelweg het droogproces ver- 
sneld. De opzet was om met name de methode voor vochtbepaling te optimaliseren. 
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Gekeken is naar de maximaal haalbare inweegvolumes bij wisselende vocht- en organische 
stofconcentraties. 
Uit de resultaten blijkt dat de oven in staat is in korte tijd relatief grote hoeveelheden bagger- 
specie reproduceerbaar te drogen. De gemiddelde droogtijd bedraagt ongeveer 15 minuten en 
een inweeghoeveelheid tot 50 gram is mogelijk. Bij monsters met zeer hoge watergehaltes (90 
%) en hoge organische stof gehaltes (35 %) bedraagt de droogtijd ongeveer 25 minuten. De 
proeven zijn uitgevoerd met een vermogen van 650 W. Zes monsters kunnen gelijktijdig 
gedroogd worden. 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de micro-wave oven geschikt is voor een 
snelle droge stofbepaling van monsters met een relatief groot volume, hierdoor resteert 
voldoende materiaal voor eventueel een XRF bepaling. 
Uit een verkennend onderzoek blijkt ook dat een snelle bepaling van de gloeirest met de 
micro-wave kan worden uitgevoerd. 
De micro wave methode is een geschikt alternatief voor de klassieke droogstoof en veras- 
singsoven voor een snellere kwantitatieve bepaling van droge en organische stof in waterbo- 
dems. 
De apparatuur blijkt aan boord van een vaartuig goed te werken. 

Toepasbaarheid technieken 
De technieken die in het kader van het project in situ/in loco meettechnieken zijn ontwikkeld 
kunnen in loco goed worden toegepast. Voor een overzicht van de parameters waarop de 
technieken kunnen worden toegepast wordt verwezen naar tabel 3. De mogelijkheden om in 
situ metingen uit te voeren zijn nog niet operationeel maar enkele technieken zijn in theorie 
wel in situ toepasbaar. 

De in loco technieken bieden de mogelijkheid snel en tegen lage kosten veel waarnemingen te 
verrichten. De methoden waar eerst een uitgebreide ijkingsprocedure aan vooraf moet gaan 
zijn weliswaar in de uitvoering van het onderzoek snel maar door de ijking die voor ieder 
afwijkend gebied moet worden uitgevoerd is het systeem weinig flexibel en worden de kosten 
voor het onderzoek aanmerkelijk verhoogd. 
De in sim meettechnieken zorgen voor gegevens op veel punten, maar de nauwkeurigheid 
van de resultaten is lager dan van onderzoek met boringen en analyses. De inzetbaarheid van 
de technieken is dan zowel in de probleemdefiniërende fase als in de probleemoplossende 
fase van het lokatie-onderzoek, waarin de lagere nauwkeurigheid opgevangen kan worden 
door aanvullende boringen en analyses. Met name de combinatie van deze twee methoden 
geeft resultaten die het beste aansluiten bij de verschillende onderdelen van het lokatie- 
onderzoek. 

Aangezien uit het voorgaande slechts een beperkt overall overzicht van de in sim en in loco 
meetmethoden kan worden verkregen, wordt in de navolgende tabel 7 een volledig overzicht 
gegeven van de onderzochte methoden en resultaten. 
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4 ONDERZOEKSMETHODEN 

4.1 Meetfouten en afwijkingen in onderzoek en uitvoering sanering 

Voor een sanering is vooraf een saneringsdoel bepaald, welk deel van het verontreinigde 
materiaal mag na sanering blijven liggen of welk deel moet worden verwijderd. Dit gaat 
gepaard met een geprognotiseerde financiële inspanning. 
Veelal zal de uitvoering van de sanering een afwijking ten opzichte van het verwachte 
verloop laten zien. 
Het saneringsdoel zal vaak worden bereikt met een over- of onderschrijding van de kosten. 
Daarnaast kan het voorkomen dat het saneringsdoel uiteindelijk niet in het geheel wordt 
bereikt of kan er uiteindelijk meer worden gedaan tijdens de sanering dan was voorzien om 
het gewenste resultaat te halen wat zorgt voor een kostenoverschrijding. 

Door de opzet van het lokatie-onderzoek, meetfouten in het onderzoek, de beperkte represen- 
tativiteit van het onderzoek, de opzet van het baggerwerk en onnauwkeurigheden in de 
uitvoering van het baggerwerk kunnen de afwijkingen in de uitvoering van de sanering 
ontstaan. 

In de periode 1992 - 1995 is een analyse uitgevoerd van met meetmethoden en technieken 
samenhangende nauwkeurigheden en mogelijke (meet)fouten in de toepassing en het gebruik 
van deze methoden en technieken, in de onderzoeksfase en de baggerfase van een waterbo- 
demsanering en de mogelijke consequenties daarvan voor het uiteindelijke saneringsresultaat. 
Dit project was getiteld “Doorwerking van Meetfouten bij Sanering van Waterbodems” [ref 
16 - 211. Het doel van dit project was: “het opstellen van ontwerp-richtlijnen waarmee in de 
onderzoeks- en baggerfase de verschillende metingen moeten worden uitgevoerd, om een 
bepaalde mate van nauwkeurigheid van het uiteindelijke saneringsresultaat te bereiken”. 
Het project is uitgevoerd door AVECO. Uiteindelijk is in dit project door AVECO in samen- 
werking met het RIZA-POSW een rekenmodel ontwikkeld waarmee de invloed van een 
onderzoeks- en baggerstrategie op het saneringsresultaat kan worden nagebootst. Dit pro- 
gramma FAST wordt in de volgende paragraaf gepresenteerd. 

~~~~~ 

Figuur 8: Principeschets saneringsresultaat 

In figuur 8 is aangegeven welke ongewenste resultaten bij een sanering kunnen voorkomen. 
Enerzijds is dat verontreinigde specie die na de sanering achterblijft (V-), terwijl het ander- 
zijds de schone grond betreft die tijdens de sanering (onnodig) wordt verwijderd (V+). Beide 
effecten zijn ongewenst. 

Het resultaat van de sanering is afhankelijk van het lokatie-onderzoek, het baggeren en de 
verwerking van de gegevens (interpretatie). In de analyse is gekeken naar het lokatie-onder- 
zoek en naar het baggeren. 
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Om inzicht te verkrijgen in de factoren die ingrijpen op het resultaat van de sanering, maar 
ook in de invloed van deze factoren op het resultaat is een analyse uitgevoerd. De volgende 
factoren zijn als belangrijk aangemerkt: 
- situatie lokatie; 
- opzet lokatie-onderzoek; 
- uitvoering lokatie-onderzoek; 
- opzet baggerfase; 
- uitvoering baggerfase. 

De afzonderlijke onderdelen kunnen worden geoptimaliseerd, maar uiteindelijk zal het 
optimum voor het totale systeem van de sanering moeten worden bepaald waarin alle onderd- 
elen worden betrokken. 
Hierna zal per facet worden aangegeven wat de invloed is op het resultaat en hoe een optima- 
lisatie mogelijk is. 

Situatie lokatie 
De belangrijkste invloed op het resultaat van de sanering zijn de lokatie-omstandigheden. De 
situatie van de lokatie wordt bepaald door: 
- 
- 
- 
Uiteraard zijn deze afwijkingen de reden waarom het lokatie-onderzoek wordt uitgevoerd. 
Het lokatie-onderzoek dient echter zo te worden ingevuld dat deze afwijkingen in beeld 
worden gebracht. Daarop volgend zal het ontgravingsprofiel en daarmee de baggerfase 
zodanig moeten worden vastgesteld dat met deze opzet de afwijkingen in de lokale situatie 
worden meegenomen. 

de waterstand, de positie, het verloop en de grilligheid van de bodem; 
de positie, het verloop en de grilligheid van de verontreinigingsgrenss; 
de afwijkingen in de samenstelling van de bodem. 

De afwijkingen in de lokale situatie zorgen voor de grootste afwijkingen in het resultaat van 
de sanering. Door een optimale opzet van het lokatie-onderzoek en de baggerfase is de 
negatieve invloed van de lokale situatie op het saneringsresultaat te beperken. 

Opzet lokatie-onderzoek 
De opzet van het lokatie-onderzoek is direct van invloed op het saneringsresultaat en kan 
bestaan uit: 
- 
- 
- Verticale lengte monsters (diepte); 
- Plaatsbepalingssysteem met eigenschappen; 
- Bemonsteringssyteem met eigenschappen. 

Wijze van lokatie-onderzoek7 keuze voor continumeting, puntmetingen of combinatie; 
Horizontale afstand tussen de metingen; 

De wijze van onderzoeken en de onderzoeksintensiteit zorgen voor een variatie in de nauw- 
keurigheid, daaraan gekoppeld zorgt het ook voor een variatie in de kosten. 
De keuze voor de opzet van het lokatie-onderzoek dient dan ook als combinatie van deze 
beide factoren te worden beschouwd. 

Voor deze opzet van het lokatie-onderzoek geldt dat er geen directe afwijkingen aanwezig 
zijn, slechts de afzonderlijke systemen hebben afwijkingen en meetfouten die geoptimaliseerd 
kunnen worden. 
Door het variëren met verschillende opzetten van het onderzoek en de toepassing van ver- 
schillende systemen kan een optimum tussen kosten en te behalen nauwkeurigheid worden 
gevonden. 
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Meetfouten lokatie-onderzoek 
Het gekozen systeem voor het lokatie-onderzoek heeft onnauwkeurigheden in de toepassing 
die invloed hebben op het resultaat van het lokatie-onderzoek en daarmee van de sanering. 
De meetfouten zijn: 
- Nauwkeurigheid plaatsbepaling XY-richting; 
- Nauwkeurigheid inmeten referentieniveau z,,; 
- Nauwkeurigheid waterstandsmeting; 
- Nauwkeurigheid waterdieptemeting; 
- 
- Nauwkeurigheid lengte monster; 
- Nauwkeurigheid bepaling gehalte verontreiniging. 

Nauwkeurigheid bepaling positie monster in diepte; 

Het lokatie-onderzoek kent een groot aantal afwijkingen waarvan bovenstaande afwijkingen 
de belangrijkste zijn. Het is afhankelijk van de situatie op de lokatie welke afwijking de 
grootste invloed heeft op het resultaat. 
Het blijkt dat met name de afwijkingen in de verticale z-richting grote invloed op zowel 
milieuresultaat als kosten hebben. Als de gemeten diepte voor de verontreinigings- en verwij- 
deringsgrens te hoog is, zijn de kosten lager omdat er minder gebaggerd behoeft te worden 
terwijl het milieuresultaat slechter is omdat er teveel verontreinigd materiaal achterblijft. 
Deze beide facetten moeten geoptimaliseerd worden. Een hogere nauwkeurigheid van meten 
zorgt ervoor dat het uiteindelijk resultaat van metingen en sanering beter wordt terwijl de 
kosten voor de sanering beter te bepalen zijn. De kosten voor het lokatie-onderzoek zullen 
daarentegen wel toenemen aangezien een nauwkeuriger techniek ook duurder is. 
De mogelijkheden van minder nauwkeurige technieken liggen vooral in de lagere kosten 
waardoor meer metingen tegen dezelfde kosten kunnen worden uitgevoerd. Er zal daarmee 
een afweging gemaakt moeten worden of het uitgebreidere, minder nauwkeurige onderzoek 
opweegt tegen het duurdere nauwkeurige maar minder uitgebreide onderzoek. 
Het blijkt dat over het algemeen de kosten van nauwkeuriger onderzoek ruimschoots opwe- 
gen tegen de besparing die daarmee bij het baggeren en met name de verwerking van de 
specie kan worden gehaald. 

Opzet baggeren 
De opzet van de baggerfase is afhankelijk van de resultaten van het lokatie-onderzoek. Door 
beide zeer nauwkeurig uit te voeren kan een goed saneringsresultaat worden gehaald. Als één 
van beide niet nauwkeurig is uitgevoerd is het nauwelijks mogelijk dit met een nauwkeurige 
opzet van de andere fase op te vangen. Slechts tegen hoge kosten kan dan het gewenste 
resultaat worden gehaald. 
In alle gevallen zal de aanpak van het baggeren consequenties hebben voor de kosten van de 
operatie. De kosten moeten worden afgezet tegen de resultaten. 
De resultaten van het baggeren worden bepaald door: 
- Toe te passen baggermaterieel; 
- 
- Verwijderingsprofielen; 
- Plaatsbepaling baggeren; 
- Monitoring baggeren. 
De onderdelen van de baggerfase zijn van grote invloed op het saneringsresultaat. 
De afweging zal dan ook gemaakt moeten worden hoe het baggerwerk ingericht moet worden 
om, met in achtneming van het resultaat van het lokatie-onderzoek, een gewenst resultaat 
tegen vastgestelde kosten te halen. 
De mogelijkheden voor toepassing van materieel zijn volledig afhankelijk van de situatie op 
de saneringslokatie. 
Door te variëren met de opzet van het baggeren kan een optimaal resultaat tegen gewenste 
kosten worden bepaald. 

Overdiepte t. o .v. verontreinigingsprofelen; 
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Afwijkingen uitvoeren baggeren 
De gekozen opzet voor het baggeren heeft een aantal afwijkingen die het resultaat van het 
baggeren en van de sanering beïnvloeden: 
- Afwijkingen plaatsbepaling horizontaal XY; 
- Afwijkingen plaatsbepaling verticaal Z; 
- Maaknauwkeurigheid horizontaal XY; 
- Maaknauwkeurigheid verticaal Z; 
- Mors baggersysteem. 

Deze afwijkingen kunnen zorgen voor een afwijkend resultaat in zowel verwijderingsresultaat 
als in kosten. Over het algemeen is het dan ook aan te bevelen de nauwkeurigheden van het 
baggeren goed te beschouwen en waar mogelijk te optimaliseren. De toepassing van MUW- 
keuriger technieken of verbeteren van de nauwkeurigheid van een techniek zorgt voor een 
over het algemeen lagere produktie en hogere kosten. 

Om een inschatting te kunnen maken van de invloed van de afwijkingen en meetfouten op het 
resultaat van de sanering en de mogelijkheden een optimalisatie uit te voeren is het program- 
ma FAST ontwikkeld. Dit wordt in de volgende paragraaf behandeld. 
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4.2 Het programma FAST 

In het kader van het project Doorwerking Meetfouten in de Sanering van Waterbodems is een 
rekenmodel ontwikkeld om de invloed van meetfouten en afwijkingen in de uitvoering van 
een sanering op het resultaat van de sanering te kunnen nabootsen. Dit rekenmodel is ontwik- 
keld tot een computerprogramma dat de ~ a m  “FAST” gekregen heeft: Fouten Analyse 
SaneringsTraject . 
FAST is ontwikkeld om een meet- en bemonsteringsplan op te stellen afgestemd op de 
gekozen saneringsdoelstelling . FAST-berekeningen bieden ook de mogelijkheid om de 
nauwkeurigheden in onderzoeks- en baggerfase op elkaar af te stemmen, met als resultaat een 
evenwichtig verwijderingsplan met geoptimaliseerde totale kosten en resultaten. 

Bij het onderzoek van de lokatie gaat het niet om een enkel bemonsteringspunt, maar om een 
aantal punten dat vaak in raaien is uitgezet. Hierbij zijn diverse foutenbronnen aan te wijzen. 
Zo is er de positiebepaling van de afzonderlijke punten en de plaats waar het monsterapparaat 
de bodem ingaat. De ligging van het waterbodemoppervlak speelt hierbij ook mee, eventueel 
nog beihvloed door de waterdiepte. Bij de volgende boringen in de raai kunnen fouten 
optreden bij de vaststelling van de onderlinge afstand. Ook bij die boringen spelen de water- 
diepte en de bodemligging weer mee. 

Analyse van de monsters en interpretatie van de resultaten levert vervolgens aanwijzingen 
voor de diepte van de vervuiling (vervuilingsgrens) in ieder monsterpunt. De ligging van die 
vervuilingsgrens in ieder punt zal een zekere onnauwkeurigheid hebben. Hoe tussen de 
monsterpunten de ligging precies is van waterbodemoppervlak en vervuilingsgrens, is niet 
bekend; daarvoor moeten aannamen worden gedaan. 
FAST zal voor de berekeningen daarover aannamen doen. Die aannamen zijn gebaseerd op 
ervaringscijfers over de afzonderlijke onzekerheden; ze zijn verwerkt tot kansverdelingen. 
Een aanname voor de vervuilingsgrens en de mogelijke variatie daarin kan daarmee statis- 
tisch worden gekwantificeerd. 
Wat FAST doet is de verschillende onzekerheden vertalen (door statistische analyse) naar 
volumes ten opzichte van de werkelijke saneringsgrens. Zo is er een hoeveelheid schone 
grond A+ (boven de saneringsgrens en onder de vervuilingsgrens) en een hoeveelheid vuile 
grond A- (onder de saneringsgrens en boven de vervuilingsgrens). Dit betekent dat A+ en A- 
de hoeveelheden zijn die door deze saneringsgrens ten onrechte als vuil respectievelijk ten 
onrechte als schoon worden bestempeld. 
Hiermee moet bij de verwijdering van het sediment rekening worden gehouden. Een niet 
verwijderd volume boven de vervuilingsgrens betekent een nadeel voor het milieu, teveel 
verwijderd volume, dus onder de vervuilingsgrens impliceert een financiële schade. Er wordt 
dan immers teveel gebaggerd, getransporteerd en verwerkt. 

Hier komt de waarde van FAST naar voren. De gebruiker kan door het uitproberen van 
bemonsterings- en baggerscenario’s een optimale verhouding tussen nauwkeurigheid, resulta- 
ten en kosten bereiken. Het is dus mogelijk om te streven naar een acceptabele hoeveelheid 
verontreinigde specie die achterblijft, waarmee aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan. 
Hierbij kan het begrip ‘ saneringsrendement’ worden gebruikt, hoe hoger het saneringsrende- 
ment hoe beter het saneringsresultaat, met andere woorden hoe meer vervuilde bodem is 
weggehaald. 

De invoer voor FAST bestaat uit: 
- de gegevens voor de waterdiepte, gemiddelde verontreinigingsgren, grilligheid van 

bodem en verontreinigingsprofiel en gebiedsoppervlakte 
de bodemsamenstelling, de verontreinigende stoffen en de gehaltes verontreiniging 
over de diepte 

- 
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- 
- 
- 

toe te passen plaatsbepalingssysteem en bemonsteringssysteem met onderzoeksopzet 
toe te passen baggermaterieel met baggerstrategie 
indien van toepassing gegevens over kosten en nauwkeurigheden van systemen 

FAST geeft als belangrijkste resultaten: 
- 
- 
- 
- 

- 

de verwachte hoeveelheid schone grond die wordt weggehaald, 
de verwachte hoeveelheid vuile grond die in de waterbodem achterblijft, 
de totale hoeveelheid gebaggerde grond, 
de verhouding tussen de hoeveelheid vervuilde grond die achterblijft en de totale 
hoeveelheid vervuilde grond (het milieurendement), 
een indicatie van de kosten van de gehele sanering. 

FAST werkt onder Windows en is gebruikersvriendelijk van opzet. In figuur 9 wordt een 
voorbeeld gegeven van een scherm zoals bij gebruik van FAST wordt gegeven. Gegevens 
worden ingevoerd in themablokken (bodem, vervuiling, materieel, modelgegevens). Het is 
mogelijk om te kiezen voor een bodemtype, een bepaald type verontreiniging of voor een 
specifiek baggerwerktuig. FAST gebruikt voor diverse parameters standaardwaarden, geba- 
seerd op ervaringscijfers van Rijkswaterstaat en de aannemerij. Voor andere parameters dient 
de gebruiker eigen gegevens in te voeren, vervolgens berekent FAST kansverdelingen voor 
de optredende nauwkeurigheden. 
De standaardwaarden kunnen worden toegepast als de gebruiker onvoldoende kennis heeft 
om de in te voeren waarde correct in te vullen. Door het gebruik van deze waarden wordt 
toch een reële waarde ingevoerd en wordt een bruikbaar resultaat verkregen. De invoer en 
het resultaat van de berekening worden betrouwbaarder als in plaats van de standaardwaar- 
den de concrete projectgegevens worden toegepast. De grootste invloed op het resultaat 
wordt veroorzaakt door projectspecifieke invoergegevens die niet met standaardwaarden 
ingevuld kunnen worden. 

Figuur 9: Computerscherm programma FAST 

FAST bevat vaste gegevens over alle relevante kosten. In het algemeen zijn dit vaste en 
variabele kosten, die zijn verbonden aan het vooronderzoek en het baggeren zodat de gebrui- 
ker de basis voor een kostenvergelijking wordt geboden. 
In het rekenhart van FAST worden met Monte-Carlo simulaties berekeningen uitgevoerd. 
Het gehele saneringsproces met inbegrip van het baggeren, wordt dan een groot aantal malen 
gesimuleer'd. Voor iedere simulatie worden nieuwe trekkingen uit de kansverdelingen ge- 
daan. FAST biedt de resultaten als een gemiddelde met een kansverdeling aan zodat de 
risico's van de sanering en van het resultaat kunnen worden ingeschat. 
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Met FAST zijn berekeningen mogelijk met variatie in bijv. overdiepte, gridafstand van de 
boringen, baggermaterieel, baggerstrategie en nauwkeurigheid van bemonsteren om een 
optimaal resultaat van de sanering te verkrijgen. Dit maakt het mogelijk om al in een vroeg 
stadium het meetplan en het baggerplan voor een sanering op elkaar af te stemmen. 

FAST kan toegepast worden bij het opstellen van een bemonsteringsplan, een baggerplan en 
bij het beoordelen van het resultaat van een sanering. 
FAST is daarmee een nuttig hulpmiddel bij een waterbodemsanering om een opbouw van 
onderzoek en baggeren mogelijk te maken die volledig aansluit bij het gewenste saneringsre- 
sultaat. 

ToeDassing : 
Door het ‘uitproberen’ van meet- en baggerscenario’s (what-if analyse) bepaalt de onderzoe- 
ker de optimale verhouding tussen nauwkeurigheid, resultaat en kosten. 
Bij het nader onderzoek kan het boor- en bemonsteringsplan er mee worden opgesteld. Na 
het onderzoek kan de representativiteit ervan worden bepaald. In de besteksfase kan het 
programma als hulpmiddel dienen om het optimale baggerprofiel vast te stellen en de beno- 
digde werknauwkeurigheid voor het baggermaterieel. Tenslotte kan het model worden 
toegepast om de resultaten van de sanering te evalueren, daarbij gebruik makend van tijdens 
de werkzaamheden uitgevoerde procesregistratie. 

27 



28 



5 OPZET LOKATIE-ONDERZOEK 

In het project lokatie-onderzoek is zowel aandacht besteed aan de onderzoeksmethoden als 
aan onderzoektechnieken. De resultaten van het project kunnen gecombineerd worden tot een 
voorstel voor de opzet van het lokatie-onderzoek. 

Een goede mogelijkheid voor het krijgen van inzicht in de opzet van het lokatie-onderzoek is 
het evalueren van reeds uitgevoerde onderzoeken, de leeraspecten die uit de evaluaties volgen 
kunnen een goede basis geven voor het opzetten van volgend onderzoek. 
In het kader van het project lokatie-onderzoek zijn evaluaties uitgevoerd van POSW pilot- 
saneringen. Het betreft de pilotsanering van de haven van Elburg en de sanering van een 
kribvak in de Nieuwe Merwede (ref. [22] en [23]). 
Daarnaast is assistentie verleend bij de evaluatie van een aantal onderzoeken die voor andere 
projecten zijn uitgevoerd (ref [24]). 
De ervaringen uit de evaluaties zijn verwerkt in de invulling van het lokatie-onderzoek zoals 
dat hierna wordt gegeven. 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven kan het lokatie-onderzoek in grote lijnen volgens de proto- 
collen voor oriënterend en nader onderzoek worden opgezet. 
De te volgen onderzoeksopzet bestaat uit: 

Oriënterend onderzoek; 
Nader onderzoek; 
Saneringsonderzoek. 

In hoofdstuk 2 is de ondenoeksstrategie volgens de protocollen per onderdeel van het onder- 
zoek uitgewerkt. Daar is ook aangegeven dat er op verschillende momenten tijdens het 
lokatie-onderzoek ten opzichte van de protocollen aanvullende informatie is gewenst en dat 
probleemoplossende informatie vaak vroeger in het proces gewenst is. Dit betekent dat de 
formele onderzoeksopzet gehandhaafd kan worden, maar dat de invulling van de onderzoeks- 
onderdelen verbeterd wordt. 
Hierna zal een voorstel voor een goede onderzoeksopzet worden gegeven. De inhoud van de 
onderzoeken volgens de protocollen zal kort worden behandeld en de voorgestelde aanvul- 
lingen daarop zullen worden gegeven. 

Oriënterend onderzoek 
Het oriënterend onderzoek heeft als doel vast te stellen of op een verdachte lokatie sprake is 
van bodemverontreiniging en of de ernst van de situatie zodanig is dat een nader onderzoek 
moet worden uitgevoerd. 
Vanuit het doel van het oriënterend onderzoek, sluit het bijbehorende protocol daar het beste 
op aan. De onderzoeken zullen uitgevoerd kunnen worden met boringen aangezien dat de 
gewenste informatie en nauwkeurigheid geeft. Een andere wijze van onderzoek geeft dat in 
mindere mate. Het oriënterend onderzoek wordt opgezet volgens het protocol voor het 
oriënterend onderzoek ref. [ 13. 

Het is nuttig om in een vroeg stadium van het onderzoek inzicht te krijgen in de mogelijkhe- 
den voor verwerking van de te baggeren specie. In het oriënterend onderzoek dient dan ook 
de korrelgrootte verdeling aanvullend op de chemische analyses vastgesteld te worden. Er 
kan dan worden bepaald of er voldoende zand in de specie aanwezig is om bijvoorbeeld 
fractiescheiding als nuttige mogelijkheid voor verwerking toe te passen. Met deze informatie 
kan de opzet van het eventueel nader onderzoek beter onderbouwd en gerichter worden 
opgezet. 
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Met de resultaten van het oriënterend onderzoek is de aard en concentratieniveau van de 
verontreinigende stoffen bekend. Er kan antwoord worden gegeven op drie vragen omtrent 
het geval van bodemverontreiniging: 

- 
- 

Is er sprake van bodemverontreiniging ? 
Wordt de gekozen hypothese ten aanzien van de ruimtelijke verdeling 
ondersteund door de onderzoeksresultaten ? Als dit niet het geval is zal 
moeten worden bepaald of aanvullend danwel geheel nieuw onderzoek 
noodzakelijk is uitgaande van de andere hypothese. 
Is er sprake van een zodanig ernstige verontreiniging dat een nader onder- 
zoek moet worden uitgevoerd ? 

- 

Als uit het oriënterend onderzoek blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van bodemver- 
ontreiniging zal een nader onderzoek worden uitgevoerd. 

Nader onderzoek 
Het nader onderzoek heeft een drietal belangrijke doelstellingen: 
* het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 

omvang van de bodemverontreiniging; 
* het vaststellen of er sprake is van ernstige bodemverontreiniging en daarmee de nood- 

zaak tot saneren; 
* het vaststellen van de urgentie van de sanering en daarmee het tijdstip waarop feitelijk 

saneringsmaatregelen worden genomen. 
Het protocol voor het nader onderzoek deel 1 [ref. 21 geeft invulling aan het eerste punt van 
deze doelstellingen. 
Met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan de saneringsnoodzaak worden bepaald. 
In het tweede deel van het nader onderzoek wordt de saneringsurgentie bepaald. 

Met het bepalen van de saneringsurgentie is voldaan aan het procedurele deel van de lokatie- 
onderzoek voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. 
Aangezien in het oriënterend onderzoek een indruk is verkregen van de aanwezige verontrei- 
niging en globaal van de mogelijkheden voor aanpak kan aan de hand daarvan en voordat met 
het nader onderzoek wordt gestart, worden ingeschat of en op welke termijn de sanering zal 
worden aangepakt. Als hieruit blijkt dat uitvoering van de sanering direct opvolgend aan het 
nader onderzoek is te verwachten is het nuttig reeds een deel van het uitvoeringsonderzoek, 
het probleemoplossende onderzoek, in het kader van het nader onderzoek uit te voeren. 
Het nader onderzoek zal uitgevoerd worden volgens het protocol waarbij aanvullend het 
onderzoek enerzijds wordt geïntensiveerd en anderzijds wordt uitgebreid met aanvullende 
onderzoeken. 
De bepaling van de omvang van de verontreiniging zal bij uitvoering volgens protocol met 
boringen en analyses gebeuren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn doorgaans hoog, 
zeker als daaropvolgend in het later uit te voeren saneringsonderzoek opnieuw metingen 
gedaan zullen worden. Het verdient dan ook aanbeveling om een afweging te maken tussen 
toepassing van boringen en analyses of de toepassing van andere goedkopere technieken met 
een lagere nauwkeurigheid zoals in loco technieken. Hierbij dient te worden bepaald of 
hetzelfde niveau van betrouwbaarheid voor het onderzoek kan worden verkregen door de 
toepassing van de alternatieve techniek. 
Als naar aanleiding van de resultaten van het oriënterend onderzoek te verwachten is dat de 
sanering pas lange tijd na het nader onderzoek zal worden uitgevoerd, kan het nader onder- 
zoek worden beperkt tot de opzet volgens het protocol. Zelfs kan worden overwogen aan de 
omvangsbepaling in deze situaties een beperkte invulling te geven. Dit als gevolg van het niet 
statische karakter van de waterbodem. De verkregen informatie is in dat geval voldoende om 
de probleemdefinitie, met name de procedurele aspecten als urgentiebepaling, uit te voeren. 
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Als de kans bestaat dat de sanering volgend op het nader- en saneringsonderzoek zal worden 
uitgevoerd, is het nuttig het nader onderzoek uit te breiden met een aantal aspecten die anders 
in het saneringsonderzoek naar voren zouden komen. Deze aspecten worden hier kort aang- 
egeven, in de behandeling van het saneringsonderzoek zal dit uitgebreider gebeuren. 
Het nader onderzoek zal dan naast de bepaling van de omvang van de verontreiniging ook 
aandacht besteden aan de bepaling van de verwijderingsgrens. Deze informatie is noodzake- 
lijk om in het saneringsonderzoek het ontgravingsscenario (de omvang van de sanering) te 
kunnen bepalen. 
Tevens is het aan te bevelen in dit kader een karakterisatieonderzoek uit te voeren. Het 
karakterisatie-onderzoek geeft een aanduiding van de verdeling van de verontreiniging over 
de fracties in de specie en daarmee over de mogelijkheden van verwerking van de specie. 
Deze informatie biedt de mogelijkheid in het saneringsonderzoek de saneringsvariant uit te 
werken en een inschatting van de resultaten van de verwerking te maken. 

De verkregen informatie uit het nader onderzoek geeft de mogelijkheid direct het sanerings- 
onderzoek uit te voeren zonder of met slechts beperkt onderzoek, alle benodigde informatie is 
dan reeds beschikbaar. 

Saneringsondenoek 
Het saneringsonderzoek is probleemoplossend van karakter. Dit betekent dat naast de bepa- 
ling van de omvang van de verontreiniging uit het nader onderzoek in het saneringsonderzoek 
het ontgravingsscenario zal worden bepaald. Daarnaast zullen saneringsvarianten worden 
opgesteld en een keuze voor een saneringsvariant worden gemaakt. 
De informatie die voor deze onderdelen noodzakelijk is, zal moeten worden verkregen. 

Voor het opstellen van de voorkeurssaneringsvariant zullen de ontgravingsdieptes bepaald 
moeten worden met daaruit afgeleid de ontgravingsprofielen. Uitgangspunt hiervoor is de 
bepaling van de verontreinigingsgrens en de omvang van de verontreiniging in het nader 
onderzoek. Het verschil tussen de verontreinigingsgrens en de ontgravingsdiepte ligt niet 
alleen in het niveau maar vooral ook in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 
gegevens. Dit houdt in dat meer informatie voor de ontgravingsprofielen noodzakelijk is dan 
t.b.v. het nader onderzoek verzameld diende te worden. In dat geval bieden de in loco 
technieken en toepassing van een continue meettechniek zoals seismische technieken een 
mogelijkheid voor toepassing. Er zal dan opnieuw een afweging gemaakt moeten worden 
tussen de te behalen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verkregen gegevens en de 
kosten die daarmee zijn gemoeid. 
Het vaststellen van de verwijderingsgrens kan dan inhouden een onderbouwing voor het 
vastgestelde niveau met bijvoorbeeld de risico’s van restgehalten en de invloed van onnauw- 
keurigheden. 

Als voorbereiding op de sanering zal een aantal onderzoeken uitgevoerd moeten worden om 
voldoende informatie voor de sanering en de afweging van saneringsvarianten te verkrijgen. 

Het betreft de onderzoeken: 
- Karakterisatie-onderzoek 
- 

- 

Bepaling baggerbaarheid (viscositeit of Atterbergse grenzen), in-situ dichtheid, 
zeefkrommes 
Inpeiling, inmeten obstakels (bijv. kribben, havenmeubilair) 
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Karakterisatie-onderzoek 
In deze fase van het lokatie-onderzoek zal uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de 
mogelijkheden voor toepassing van verwerkingstechnieken. Dit zal in veel gevallen inhouden 
het uitvoeren van een karakterisatieproef. 

In een karakterisatieproef wordt het te verwijderen materiaal gescheiden in zijn afzonderlijke 
fracties, zowel korrelgrootte als dichtheid, waarna op de afzonderlijke fracties een chemische 
analyse wordt uitgevoerd. De resultaten van de proef geven een indicatie voor de mogelijkhe- 
den van toepassing van scheidingstechnieken en flotatie. Als blijkt dat een fractie met een 
hoog massa-aandeel van de specie niet verontreinigd is, biedt een dergelijke verwerkingstech- 
niek perspectief. 

Een voorbeeld van een karakterisatieproef is de T-2OOO proef, zoals beschreven in het 
Protocol Geschiktheidsproef Natte Scheidingtechnieken [25]. Het is een karakterisatieproef 
die door TNO-MEP in het kader van het Technologie-2OOO programma is ontwikkeld. 
Deze proef is een relatief eenvoudige, snelle en goedkope manier om een indicatie te krijgen 
van de haalbaarheid van natte scheidingstechnieken zoals hydrocyclonage , opstroom-classifi- 
catie en flotatie. 

In totaal wordt het uitgangsmateriaal door middel van twee stappen, een scheiding op deeltjes- 
grootte en een dichtheidsscheiding, gescheiden in vijf fracties, te weten: 

fractie 63 pm 
fractie > 500 pm 
fractie 63-500 pm, < 2000 kg/m3 
fractie 63-500 pm, 2000-2900 kg/m3 
fractie 63-500 pm, > 2900 kg/m3 

De vijf verschillende deelstromen en het uitgangsmateriaal worden uiteindelijk geanalyseerd 
om inzicht in de verdeling van de verontreiniging over de fracties te krijgen. 

Aanvullend op de karakterisatieproef kunnen op het uitgangsmateriaal of een deelfractie 
aanvullende proeven worden uitgevoerd wat informatie over specifieke verwerkingstechnie- 
ken geeft. Uit het resultaat kan worden afgeleid of het uitvoeren van een aanvullende verwer- 

Daarnaast kunnen proeven gedaan worden die de mogelijkheden voor toepassing van ontwa- 
tering, thermische reiniging of biologische reiniging bepalen. Deze proeven zullen meer 
materiaal vragen waardoor dit eerder in de vorm van een uitgebreide proef zal worden 
uitgevoerd. 

kingsstap . 

Uitvoeringsonderzoek 
Dit onderzoek houdt in dat een aantal eigenschappen van de specie moet worden bepaald die 
voor de verwijdering van belang zijn: 
- het bepalen van de in situ dichtheid; dit is met name van belang bij de berekening van 

deelstromen bij verwerking en daarmee het aantal tonnen te storten materiaal. De 
gegevens zijn daarmee essentieel voor de kostenraming en het bestek. 
het bepalen van de “baggerbaarheid” van de aanwezige specie, dit kan bijvoorbeeld zijn 
het bepalen van de Atterbergse grenzen of de viscositeit. Dit is voor de aannemer van 
de baggerwerken van belang voor het bepalen van de verwerkbaarheid van de specie 
tijdens het baggeren. 
inpeiling van het gebied, als basis voor een exacte hoeveelheden berekening en de te 
baggeren profielen 

- 

- 
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- het inmeten van aanwezige obstakels zoals havenmeubilair en kribben. Dit is van 
belang voor de inschatting van mogelijke problemen bij verwijderen en daarmee van 
mogelijke problemen bij het halen van het doel van de sanering (er blijft meer liggen 
dan oorspronkelijk gedacht). 

De verkregen informatie is voldoende om zowel het verwijderingsscenario als de verwijde- 
ringsvariant te kiezen. Daarnaast is voldoende informatie verkregen om de uitvoering van de 
sanering mogelijk te maken. 
De voorkeursvariant uit het saneringsonderzoek zal in het saneringsplan worden uitgewerkt 
zodanig dat op basis daarvan het bestek kan worden opgesteld en de sanering kan worden 
uitgevoerd. Ook voor de procedurele goedkeuring van de sanering is het saneringsplan 
noodzakelijk. Uit het saneringsonderzoek zijn de benodigde gegevens hiervoor beschikbaar. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het project lokatie-onderzoek, dat in het kader van POSW II is uitgevoerd, had tot doel het 
onderzoeken en toetsen van instrumenten waarmee op adequate en voldoende nauwkeurig 
kennis over de aard, omvang en ligging van de verontreinigde baggerspecie op de sanerings- 
lokatie kan worden verkregen. 
In het onderzoek is een aantal technieken en hulpmiddelen ontwikkeld die deze doelstelling 
ondersteunen. 

Conclusies 

- Een aantal onderzoektechnieken is goed toepasbaar of biedt mogelijkheden voor een 
snelle in situ / in loco bepaling van monster eigenschappen. 
Röntgenfluorescentie spectrometrie (XRF) is een geschikte techniek voor het met 
voldoende betrouwbaarheid in loco bepalen van zware metalen in waterbodemmon- 
sters, zonder enige vorm van monstervoorbewerking. Ten opzichte van analyses in 
laboratoria blijkt de techniek bij de bepaling van het gehalte koper, zink, arseen en 
lood een maximale afwijking van 15 % te hebben. Bij chroom en nikkel blijkt een 
systematische negatieve afwijking van 37 % en 22 % op te treden. De XRF-techniek is 
in principe ook in situ toepasbaar maar niet binnen de gewenste korte termijn (1 - 2 
jaar). 
De micro wave methode is een geschikt alternatief voor de klassieke droogstoof en 
verassingsoven voor een snellere kwantitatieve bepaling van droge en organische stof 
in waterbodems. De apparatuur blijkt aan boord van een vaartuig goed te werken. 
Karakterisering van waterbodems met behulp van nabij infrarood licht (NIR) is toepas- 
baar voor een snelle in loco bepaling van de parameters droge stof, organische stof en 
de korrelgrootte van waterbodemmonsters. Als optische techniek in combinatie met 
glasvezeloptiek is nabij infrarood potentieel geschikt voor in situ toepassingen in 
waterbodems. 
De laserdiffractie-methode kan voor slibrijke waterbodems geschikt zijn voor een 
snelle semi-kwantitatieve bepaling van l u w -  en slibfractie. 
Karakterisering van (vervuilde) waterbodems met behulp van reflectiemetingen met 
zichtbaar licht lijkt niet haalbaar. 
Thermische desorptie massaspectrometrie (TDMS) en thermogravimetrie zijn niet 
geschikt voor in loco of in sim toepassingen. 

- De resultaten van seismisch onderzoek van de waterbodem kunnen aanvullende infor- 
matie leveren die het driedimensionale inzicht in de omvang van de slappe toplaag 
vergroot. Seismische technieken kunnen toegepast worden in combinatie met boringen 
en bieden dan de mogelijkheid voor interpolatie. Met behulp van seismische technieken 
kan niet de grens van de verontreiniging worden vastgesteld. Het geeft de reflecties op 
fysische verschillen tussen bodemlagen, welke niet samen hoeven te vallen met veront- 
reinigingscontouren. De compactie van de bodemlagen en de scherpte van de laagover- 
gangen hebben grote invloed op de betrouwbaarheid van seismisch onderzoek. De 
toepassing wordt beperkt doordat de techniek gevoelig is voor gas in de bodem. 
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- Het programma FAST (Fouten Analyse SaneringsTraject) is in het deelproject ontwik- 
keld. FAST is ontwikkeld om een meet- en bemonsteringsplan op te stellen afgestemd 
op de gekozen saneringsdoelstelling . FAST-berekeningen bieden ook de mogelijkheid 
om de nauwkeurigheden in onderzoeks- en baggerfase op elkaar af te stemmen, met als 
resultaat een evenwichtig verwijderingsplan met geoptimaliseerde totale kosten en 
resultaten. Om brede verspreiding van het programma mogelijk te maken wordt in 
licentie verkocht. 

Aanbevelingen 

- Het lokatie-onderzoek dient opgezet te worden volgens de reeks: 
* Oriënterend onderzoek 
* Nader onderzoek 
* Saneringsonderzoek 
* Karakterisatie-onderzoek 
* Uitvoeringsonderzoek 

Bepaling baggerbaarheid, in-sim dichtheid, zeefkrommes, 
inpeiling, inmeten obstakels (bijv. kribben). 

- Het oriënterend onderzoek dient te worden uitgebreid met een bepaling van de korrel- 
grootteverdeling om inzicht in de mogelijkheden voor verwerking van de specie te 
verkrijgen, indien vooraf bekend is dat het vermoedelijk gaat om een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. 

- Als de sanering direct volgend op het nader- en saneringsonderzoek zal worden uitge- 
voerd, verdient het aanbeveling de bepaling van de ontgravingsdiepte en het 
karakterisatie-onderzoek in het nader onderzoek op te nemen. Op deze wijze wordt de 
onderzoeksinspanning verminderd maar wordt ook de nauwkeurigheid van het nader 
onderzoek verhoogd. 

- Voor het nader onderzoek en de bepaling van de ontgravingsdiepte voor het sanerings- 
onderzoek moet worden bepaald of toepassing van alternatieve methoden van onder- 
zoek zoals in sim of seismische technieken i.p.v. boringen en analyses toegepast 
kunnen worden. De alternatieve technieken hebben een lagere nauwkeurigheid in de 
individuele meting maar door de mogelijkheid meer metingen uit te voeren kan de 
betrouwbaarheid van het geheel worden verbeterd. Afgewogen dient te worden of de 
betrouwbaarheid en kosten van het onderzoek met alternatieve technieken opweegt 
tegen de kosten en betrouwbaarheid door onderzoek met de bekende technieken. 

- In het lokatie-onderzoek en de daarop volgende baggerfase komt een groot aantal 
meetfouten en afwijkingen voor die het saneringsresultaat be'ïnvloeden. De invloed 
wordt veroorzaakt door zowel de opzet als de uitvoering van het lokatie-onderzoek en 
de baggerfase. Door de beide fasen op elkaar af te stemmen en de meetfouten en 
afwijkingen te beperken kan het saneringsresultaat worden verbeterd terwijl de kosten 
kunnen worden beperkt. 

- Het programma FAST kan toegepast worden voor inschatting van de betrouwbaarheid 
waarmee het gewenste saneringsresultaat kan worden bereikt en welke aspecten met 
name het gewenste resultaat beïnvloeden. Door het inzicht wat hiermee wordt verkre- 
gen kan de inrichting van het lokatie-onderzoek en de baggerfase worden geoptimali- 
seerd voor een gewenst saneringsresultaat tegen gewenste kosten. 
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