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Voorwoord 
Doelstelling van POSW het (Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems) (POSW, 1989 - 

1997) was de ontwikkeling en operationalisering van technieken voor het baggeren en verwerken van verontrei- 
nigde waterbodems. Behalve de technologie, vormden kosten en milieu-effecten punten van aandacht. 

Voor u ligt het basisrapport biologische reiniging van POSW. Dit rapport geeft een overzicht en evaluatie van 
de ontwikkelingsprojecten die binnen het POSW ten aanzien van biologische technieken zijn uitgevoerd. Hierbij 
is een hoog detailleringsniveau gehanteerd, zodat dit rapport gezien kan worden als een naslagwerk. Voor de 
toegankelijkheid naar een breed publiek is ook een meer samenvattend eindrapport biologische technieken 
geschreven [lol .  Daarnaast zijn van de circa dertig projecten, die in dit kader zijn uitgevoerd, deelrapporten 
geschreven door de verschillende uitvoerders (universiteiten, onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus en 
aannemers). Biologische reiniging komt eveneens aan de orde in de Haalbaarheidstudie Grootschalige 
Verwerking Baggerspecie [18] en zeer sterk samengevat in het POSW-brede Eindrapport [ 191. 

Biologische technieken kunnen ingezet worden voor de aanpak van met organische verbindingen (minerale 
olie, PAK’s, PCB’s en chloorbenzenen) verontreinigde waterbodems. Deze stoffen worden door micro- 
organismen (bacteriën of schimmels) afgebroken, mits een voor de organismen geschikt leefmilieu aanwezig is. 
In de techniekontwikkeling is daarom veel aandacht geschonken aan het zo kosteneffectief mogelijk aanbrengen 
van de juiste condities. Een belangrijk punt daarbij was het inbrengen van zuurstof (lucht) in de anaërobe 
waterbodem. Uiteindelijk zijn de diverse technieken binnen vier biotechnologische concepten gegroepeerd. 

Het concept Reiniging in Situ is gericht op reiniging van de waterbodem ter plekke, door toevoeging van 
preparaten aan de waterbodem voor de afbraak van slib, PAK’s en minerale olie. Deze uitvoeringsvorm bleek 
niet doelmatig te zijn, door gebrek aan efficiënte inbreng van zuurstof in de bodem. 
Het concept Reiniging in Depot wordt als perspectiefvol omschreven, maar behoeft nog verder onderzoek. Het 
concept is gericht op de afbraak van gechloreerde verbindingen, waarvoor éérst een anaërobe (zuurstofloze) en 
dan een aërobe (zuurstofrijke) omgeving vereist is. Het zuurstofloze deel kan tijdens berging in depot plaats 
vinden, waarbij de verblijftijden tussen de 5 en 10 jaar kunnen liggen. 
De concepten Reiniging in Landfarms en in Reactoren zijn beide operationeel en kennen meerdere 
uitvoeringsvormen. De concepten zijn gericht op ex-situ afbraak van PAK en minerale olie. Bij landfarming 
wordt de specie in dunne lagen over speciaal daarvoor ingerichte terreinen verspreid, zodat na ontwatering lucht 
in de poriën kan binnendringen. Bij reactoren wordt de specie (ongescheiden of alleen de fijne fractie) verdund 
met water, geroerd, verwarmd en mechanisch belucht. Bij landfarming is het ruimtebeslag relatief groot en het 
energieverbruik relatief laag. Bij bioreactoren is dit precies andersom. In vergelijking met niet-biologische 
verwerkingstechnieken is het energieverbruik ook bij bioreactoren gering. De kosten voor landfarming en 
bioreactoren liggen rond de fl. 45,- , respectievelijk fl. 60,- per ton droge stof. 

De hoofdconclusie is dat landfarm- en reactortechnieken operationeel zijn en klaar voor verdere optimalisering 
in de markt. Deze concepten bieden een goede, milieuvriendelijke en betaalbare oplossing voor met PAK en olie 
verontreinigde baggerspecie. Het bereiken van het volgens het Bouwstoffenbesluit toegestane gehalte aan 
minerale olie, kan voor sommige species een probleem zijn. Deze norm wordt mogelijk in de toekomst 
aangepast, op basis van de ecotoxicologische effecten van de diverse olieketens. 

Met dank aan de Adviesgroep Biologisch Reinigen POSW en de uitvoerende partijen; 
Namens POSW-11; 
dr. M. Ferdinandy, juli 1999 
RIZA. POSW 
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SAMENVATTING 

Het voorliggende Basisrapport Biologische Reiniging geeft een overzicht en evaluatie van de resultaten die 
binnen het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW; 1989 - 1997) zijn behaald, met 
betrekking tot biologische verwerkingstechnieken. 

POS w 
Doelstelling van POSW was de ontwikkeling en operationalisering technieken voor het baggeren en verwerken 
van verontreinigde waterbodems. De verwerking moet leiden tot een productkwaliteit die hergebruik volgens de 
Evaluatie Nota Water (ENW) of toepassing volgens het Bouwstoffenbesluit (Bsb) mogelijk maakt. Alleen dan 
resulteert verwerking van verontreinigde baggerspecie -ten opzichte van berging in depots- tot de gewenste 
resultaten: 

1 )  reductie van ruimtebeslag voor depots; 
2) reductie van gebruik aan primaire grondstoffen. 

Verwerkingstechnieken zijn gebaseerd op diverse soorten (fysische, chemische, biologische of thermische) 
processen. POSW is gestart met het inventariseren en onderzoeken van een groot aantal mogelijke 
verwerkingstechnieken op laboratoriumschaal. Wanneer verwerking een realistisch alternatief voor berging in 
grootschalige depots wil zijn, dienen de verwerkingstechnieken te voldoen aan de volgende eisen: 

1 ) technologisch uitvoerbaar; 
2) resulterend in een herbruikbare of toepasbare productkwaliteit; 
3) toepasbaar op een groot deel van de Nederlandse verontreinigde baggerspecie; 

4) aanvaardbaar in kosten; 
5) geringe negatieve milieu-effecten. 

Grootschalige verwerking van baggerspecie dient maatschappelijk betaalbaar te zijn en mag niet leiden tot het 
verschuiven van bestaande -of creëren van nieuwe- milieuproblemen. Binnen het POSW zijn de diverse 
technieken -behoudens op technologische aspecten en het behalen van de gewenste productkwaliteit- dan ook 
voortdurend getoetst op economische en milieuhygiënische aspecten. Gaandeweg POSW is het aantal 
technieken steeds kleiner geworden, terwijl de schaalgrootte van de beproevingen toenam tot aan pilot- en 
demonstratieschaal. 

Om binnen de looptijd van het programma (acht jaar) te komen van laboratoriumschaal tot aan in de praktijk 
beproefde technieken, heeft de goede samenwerking tussen diverse instellingen (RWS, universiteiten, 
ingenieursbureau’s, aannemerij, analyselaboratoria en milieubureau’s) een grote rol gespeeld. Veel onderzoek is 
door deze externe partijen uitgevoerd in een groot aantal projecten. De opdrachtnemers verzorgden tevens de 
projectrapportages, waarvan het merendeel is uitgegeven als POSW deelrapport. Daarnaast zijn POS W- 
eindrapporten verschenen, waarin per cluster van projecten een overzicht en evaluatie van de resultaten zijn 
opgenomen. Voor de biologische verwerkingstechnieken is naast het eindrapport tevens het voorliggende 
basisrapport samengesteld. Het basisrapport vormt qua detailniveau een brug tussen de deelrapporten en het 
samenvattende eindrapport. 

Mogelijkheden voor biologische verwerking 
Biologische reiniging is één van de processen waarmee verontreinigde specie verwerkt kan worden. Bij 
biologische reiniging worden organische verontreinigende stoffen (olie, PAK en gechloreerde verbindingen) 
door micro-organismen (bacteriën, schimmels) afgebroken. De micro-organismen kunnen deze verontreinigin- 
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gen gebruiken voor hun energie-huishouding en groei, terwijl de baggerspecie schoon wordt. 
Metalen kunnen niet biologisch afgebroken worden. Biologische technieken vormen een mogelijkheid voor de 
aanpak van sedimenten waarin organische verbindingen de kwaliteitsklasse bepalen en de gehalten aan metalen 
onder de norm voor hergebruik of toepassing liggen (zie ‘Marktpotentie ’). Voordelen van een biologische 
aanpak liggen in de relatief lage kosten en de geringe negatieve milieu-effecten (zie ‘Milieueffecten ’ en 
‘Kosten ’). Ook blijft de natuurlijke textuur van de specie behouden, zodat multifunctionele toepassing van het 
gereinigde materiaal mogelijk is. Nadelige aspecten kunnen zijn: de relatief lange verblijftijden en de 
productkwaliteit. 

Voor de daadwerkelijke inzet van de natuurlijke capaciteit van de micro-organismen bij de aanpak van 
verontreinigde waterbodems, zijn twee aspecten van belang: 

1 ) Niet alle organische verontreiniging wordt (snel) afgebroken; 
2) Voor de afbraak stellen de micro-organismen eisen aan hun leefomgeving. 

Onderstaand wordt op deze twee aspecten (Biobeschikbaarheid en Procescondities) ingegaan. 

Biobeschikbaarlt eid van verontreinigingen 
Verontreinigende stoffen zijn in de meeste gevallen voor een deel in de waterfase aanwezig en voor een ander 
deel in en aan het sediment gebonden. De verdeling wordt bepaald door bindingsmechanismen tussen 
sedimentmatrix en verontreinigende stof. Hoewel bacteriën in staat zijn om organische stoffen af te breken, 
kunnen zij het gebonden deel van de verontreinigende stof niet bereiken. Deze fractie is niet ‘biobeschikbaar’. 
Dit verklaart ook het karakteristieke patroon dat steeds bij biologische reiniging gevonden wordt. De reiniging 
start met een zeer snelle afbraak: het in de waterfase aanwezige deel wordt afgebroken totdat alleen nog het 
gebonden deel van de verontreinigende stof overblijft. Dit resterende deel wordt pas afgebroken na diffusie 
vanuit de matrix (desorptie). De afbraaksnelheid in de tweede fase is veel lager en maximaal gelijk aan de 
desorptiesnelheid. In figuur a wordt het karakteristieke patroon geïllustreerd. 

QJ 

3 
8 

tijd 

Figuur a laat ook zien dat bij reiniging 
van verschillende sedimenten -zelfs bij 
gelijke beginconcentraties- verschillen in 
zowel afbraaksnelheid als 
tussenconcentraties mogelijk zijn. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 
de verdeling over wel en niet 
beschikbare fracties, wordt bepaald door 
een groot aantal parameters. 

Figuur a: Karakteristiek patroon van biologische reiniging. 

Dit betreft eigenschappen van enerzijds het sediment (korrelgrootteverdeling, lutum- en organische stof 
gehalte)en anderzijds van de verontreiniging (soort, concentratie en ouderdom). Ook bij dezelfde 
beginconcentraties van een zelfde soort verontreinigende stof, kunnen deze parameters in ieder sediment weer 
anders zijn en daarmee het afbraakpatroon beïnvloeden. 
De bindingsmechanismen vormen een cruciaal aspect bij biologische reiniging, omdat zij bepalen in welke tijd 
een bepaalde productkwaliteit gehaald kan worden. In principe is totale reiniging mogelijk, indien voldoende tijd 
voor desorptie gegund wordt. Echter, dit zal niet voor alle soorten technieken kosten-effectief zijn. Het is 
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daarom essentiëel om op voorhand een inschatting van het afbraakresultaat te verkrijgen aan de hand van 
laboratoriumproeven (zie ‘toepasbaarheidsaspecten’). 
De specie-eigenschappen hebben een grote invloed op het resultaat van de reiniging. Om de te ontwikkelen 
technieken onderling te kunnen vergelijken, zijn vanaf POSW-I1 (1 994) alle landfarm- en reactortechnieken 
tenminste met één dezelfde specie (Petroleumhaven) onderzocht. Daarnaast zijn species uit de Geulhaven, 
Zierikzee, en Wemeldinge als testspecies gebruikt. 

Techniek 

Intrinsieke reiniging 

Preparaat toevoeging 

Intensieve landfarming 
Extensieve landfarming 
Kasfarming 
Beluchtingsbassin 
Slurry Decontamination Process 
Continue Biocascade 

In alle gevallen zijn de effecten van de biologische verwerking op de chemische samenstelling vastgesteld. Voor 
toetsing aan het bouwstoffenbesluit is daarnaast de metaal-uitloging gemeten. Behalve deze wettelijk 
voorgeschreven toetsingen, zijn ook de effecten op uitloging (olie, PAK en zware metalen) en op de eco- 
toxiciteit van de specie (bio-assays) gemeten. 

Locatie PAK olie 

in depot 

in situ ja ja 

ex situ ja ja 
ex situ .ja .ja 
ex situ ja ja 
exsitu ja ja 

ex situ ja ja 
ex situ ja ja 

Procescondities en technieken 
Micro-organismen kunnen organische microverontreinigingen afbreken en gebruiken voor hun groei. Dit 
gebeurt echter niet altijd en niet zonder dat specifieke maatregelen zijn getroffen. 
Ten eerste kunnen niet alle micro-organismen alle soorten verontreinigingen afbreken. Het juiste soort bacterie 
dient daarom aanwezig te zijn. De juiste bacteriën of schimmels kunnen worden toegevoegd (enten), maar vaak 
blijken de benodigde micro-organismen reeds in inactieve vorm en kleine getalen aanwezig te zijn. Het 
belangrijkste is om de micro-organismen te activeren. Micro-organismen zijn levende wezens die eisen stellen 
aan hun leefomgeving, alvorens zij tot activiteit over gaan. De voornaamste parameters betreffen het 
zuurstofgehalte, de temperatuur en de aanwezigheid van nutriënten. Wanneer de juiste procescondities worden 
aangelegd, zullen de juiste micro-organismen actief worden en toenemen in aantal. 

Om de natuurlijke capaciteit van de micro-organismen te kunnen gebruiken bij de aanpak van verontreinigde 
waterbodems, heeft de technologie ontwikkeling zich gericht op het kosten-effectief bereiken van voor de 
biologische activiteit benodigde omgevingscondities. Met name het inbrengen van lucht (zuurstof) in de 
zuurstofloze waterbodem, is een punt van aandacht geweest. Zuurstof is voor de afbraak van alle soorten 
organische verontreinigingen nodig. Voor minerale olie en PAK gedurende de gehele reiniging en voor 
gechloreerde verbindingen in de tweede stap van de reiniging. 
Op basis van de zuurstofinbreng, zijn uiteindelijk vier biotechnologische concepten ontstaan, waarbinnen 
meerdere technieken worden onderscheiden. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de concepten, voor 
welke verontreiniging zij geschikt zijn en welke de stand der techniek is. 

Tabel 1: Overzicht van technieken binnen de vier biotechnologische concepten. 
Biotechnologisch concept 
(principe zuurstofcontr6le) 
1. Reiniging in depot 

(waterlaag + drainage) 
1. Reiniging in situ 
(02-carriers) 
1. Reiniging in landfarms 
(diffusie van lucht) 

1. Reiniging in reactoren 
(mechanische beluchting) 

stand der techniek 

-----perspecti efvol---- 

______-_-_-_ operationeel 
operationeel --____----_- 

-----perspectie fvol---- 
-_-_-_------ operationeel 

operationeel 
operationeel 

_----------- 
_---__------ 
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Reiniging in Depot is het enige concept dat is onderzocht voor de aanpak van gechloreerde verbindingen. De 
overige concepten zijn gericht op de afbraak van minerale olie en PAK. Reiniging in Situ heeft zich beperkt tot 
onderzoek naar de mogelijkheden van preparaattoediening aan de waterbodem. De meeste aandacht is besteed 
aan Reiniging in landfarms en in reactoren. Onderstaand volgt een korte omschrijving van de concepten. 
Reiniging in depot 
Reiniging in depot is gericht op de biologische afbraak van gechloreerde verbindingen (PCB’s, chloorbenzenen), 
waarvoor eerst een zuurstofloze en daarna een zuurtofrijke periode benodigd is. Gedurende de eerste periode 
treed dechlorering op (wegnemen van chlooratomen), tenvijjl in de tweede periode de ontstane 
dechloreringsproducten verder worden gemineraliseerd (omgezet tot water en koolzuur). Aan deze voorwaarden 
is relatief eenvoudig (en goedkoop) te voldoen bij de berging van specie in depot. In de eerste periode kan een 
laag water boven de specie gehouden worden, terwijl voor de tweede stap eenvoudig een ontwatering 
gerealiseerd kan worden, waardoor de reiniging het karakter van een landfarm (zie onder) verkrijgt. 
In POSW-kader is onderzoek verricht naar de eerste fase (dechlorering) voor specie uit Delfzijl, verontreinigd 
met hexachloorbenzeen. Het onderzoek vond plaats in het laboratorium en in een depot van 6.000 m3 inhoud. De 
resultaten zijn redelijk positief. De dechlorering verloopt langzaam, doch vergeleken met het eeuwige karakter 
van definitieve berging mag een eindige periode van 5 tot 15 jaar zeker een vooruitgang heten. 
De techniek wordt dan ook als perspectiefvol beschouwd, terwijl nader onderzoek naar de precieze reacties en 
verblijftijden nog benodigd is. Reiniging in depot wordt in deze samenvatting verder niet besproken. 

Reiniging in situ 
Reiniging in situ betreft in deze rapportage de reiniging van met olie en PAK verontreinigde waterbodems, door 
toediening van preparaten aan de waterbodem (ook wel ‘biobaggeren’ genoemd). In 1992 was een aantal van 
dergelijke producten op de Nederlandse markt voor toepassing verkrijgbaar. De preparaten bevatten nutriënten, 
bacteriën enlof zuurstofdragende verbindingen. Door eenvoudigweg toedienen van deze preparaten zou de 
biologische activiteit in de waterbodem worden gestimuleerd en organische stof (slibvermindering) en minerale 
olie en PAK worden afgebroken. 
Deze goedkope aanpak zou een goede oplossing kunnen betekenen, maar kende ook een aantal (mogelijke) 
nadelen. Zo zou door afbraak van organische stof, de daaraan gebonden metalen vrij kunnen komen. Afbraak 
van organische verontreinigingen zou kunnen leiden tot het ontstaan van giftige metabolieten, terwijl een 
overmaat aan nutriënten (aanwezig in de preparaten) nadelige effecten als eutrofiëring teweeg zouden kunnen 
brengen. Dergelijke aspecten vallen onder de WVO. 
Voor het onderzoeken van de effectiviteit en de mogelijke nadelige effecten, is door POSW een onafhankelijk 
onderzoek ingesteld. Het resultaat was dat geen van de geteste producten een stimulans van de afbraak van noch 
organische stof, noch PAK, noch minerale olie bewerkstelligde. Vermoedelijk is de weinig efficiënte 
zuurstoftoediening hieraan debet. 
Biobaggeren wordt in algemene zin als onvoldoende effectief beoordeeld. 

Reiniging in landfarms 
Reiniging in landfarms is gericht op de afbraak van minerale olie en/of PAK, waarvoor zuurstof benodigd is. Bij 
landfarming is de zuurstofinbreng gebaseerd op diffusie van lucht in de specie. Om deze diffusie te realiseren 
wordt de specie in relatief dunne lagen op speciale, draineerbare terreinen uitgespreid. Hier vindt ontwatering en 
rijping van de specie plaats, die op diverse manieren (bewerkingen, beplanting) kan worden gestimuleerd. Na de 
ontwatering en gedurende de rijping wordt het water in de poriën vervangen door lucht en start de afbraak. Het 
concept is niet geschikt voor zeer fijne specie, in verband met het verkrijgen van voldoende luchtgevulde poriën. 
Binnen dit concept zijn drie uitvoeringsvormen ontwikkeld: 1) Intensieve landfarming, 2) Extensieve 
landfarming en 3) Kasfarming. In alle gevallen start het proces met Intensieve landfarming in de buitenlucht ten 
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behoeve van de ontwatering en rijping en het begin van de afbraak. Daarna kan worden overgeschakeld op 
Extensieve landfarming of Kasfarming. Wanneer de afbraak gevorderd is tot alleen nog de sterk gebonden 
verontreinigingen, wordt overgestapt naar Extensieve landfarming. De specie wordt in dikkere lagen 
aangebracht en niet meer bewerkt. Voor het verwijderen van de sterk gebonden verontreinigingen is een lange 
periode ( 1  O - 40 jaar, afhankelijk van de specie) benodigd, gedurende welke een nuttige functie aan de terreinen 
gegeven kan worden (energieteelt, bebossing). Kasfarming kan de afbraak versnellen door het overbrengen van 
de gerijpte specie in kassen, waar beluchting en verwarming de biologische activiteit stimuleren. 
Intensieve en Extensieve landfarming zijn operationeel, terwijl Kasfarming perspectiefvol is. Onderstaand wordt 
nader op de verschillende uitvoeringsvormen van landfarming ingegaan. 

Reiniging in reactoren. 
Reiniging in reactoren is gericht op de afbraak van minerale olie en PAK. De hiervoor benodigde zuurstof wordt 
aangewend door de specie te verdunnen en vervolgens mechanisch te beluchten in reactoren. Ook kan in 
reactoren de temperatuur en de nutriëntdosering nauwkeurig gecontroleerd en gestuurd worden. 
Het concept is geschikt voor zowel ongescheiden specie als de fijne fracties na hydrocyclonage. Reiniging in 
reactoren kan worden uitgevoerd onder continue procesvoering (continue aanvoer van te reinigen materiaal en 
continue afvoer van product) of onder batch gewijze procesvoering (reiniging in batches). De continue 
procesvoering kent over het algemeen een betere procescontr6le. 
Binnen dit concept zijn de volgende technieken ontwikkeld: 1 )  Beluchtingsbassin (batch systeem voor fijne 
fracties), 2) Slurry Decontamination Process (continue systeem voor fijne fracties en ongescheiden specie) en 3) 
Continue BioCascade (continue systeem voor fijne fracties). 
Alle technieken zijn op pilotschaal en de Continue Bio Cascade op demonstratieschaal beproefd en kunnen 
(bijna) als operationeel worden beschouwd. Onderstaand wordt ook nader op reiniging in reactoren ingegaan. 

Toepusbuarh eidsuspecten 
Naast de technologie, speelt een aantal andere aspecten een rol bij de daadwerkelijke toepassing van 
(biologische) technieken in de praktijk. Voor biologische technieken zijn de volgende toepasbaarheidsaspecten 
relevant: 

1 ,  de productkwaliteit; 
2. de verblijftijd; 
3. de potentiële markt; 
4. de milieu-effecten; 
5. de kosten. 

Productkwaliteit; getoetst aan regelgeving 
De bindingsmechanismen tussen verontreiniging en sedimentmatrix variëren per specie en bepalen de 
afiraaksnelheid en de productkwaliteit. De benodigde verblijftijd is gekoppeld aan de gewenste 
productkwaliteit: hoe langer de reiniging voortgezet wordt, hoe schoner de specie zal zijn. 
In principe is totale reiniging (productkwaliteit = streefwaarde) mogelijk, indien voldoende tijd voor desorptie 
van gebonden verontreinigingen gegeven wordt. Dit lijkt echter alleen voor Extensieve landfarming een kosten- 
effectieve aanpak omdat hier aan de terreinen een (tijdelijk) aangepaste bestemming en/of gebruik, gegeven kan 
worden. Voor de overige technieken wordt een productkwaliteit nagestreefd, die toepassing volgens het Bsb 
toelaat. 

Norm PAK (I0 VROM) (40 mg/kg ds). Met alle vier de geteste species (Geulhaven, Zierikzee, Wemeldinge en 
Petroleumhaven) is bij alle landfarming- en reactortechnieken deze norm gehaald. Voor een aantal species en 
technieken heeft hierbij de wijziging in de correctie voor organische stof (voor species met een organische stof 
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gehalte lager dan 10%) een positief effect gehad. 

Norm minerale olie (500 mg/kg ds). Voor minerale olie wordt een knelpunt gesignaleerd. De norm voor 
minerale olie is alleen behaald bij landfarming van Wemeldingespecie. Bij Geulhaven en Zierikzee speelde de 
correctie van organische stof een belangrijke rol in het niet halen van de grenswaarde. Voor Petroluemhaven kon 
met geen van de technieken een oliegehalte beneden de 3000 mgkg  ds bereikt worden. 
Ten aanzien van de norm van minerale olie kunnen echter twee discussiepunten worden opgevoerd: de hoogte 
van de norm en de analyse van minerale olie. Voor de meeste componenten wordt in het Bsb dezelfde 
grenswaarde als in de ENW aangehouden. Ook voor olie was dit in de conceptversies van het Bsb tot eind 1994 
het geval. De huidige grenswaarde is een factor 10 lager. Momenteel wordt gewerkt aan een ecotoxicologische 
onderbouwing van de norm. De eerste resultaten hebben laten zien dat niet alle olie-ketens toxisch zijn. De 
uitslag van de analyse van minerale olie is in veel gevallen hoger doordat humuszuren als olie worden gezien. 
Het aanpassing van de analyse (o.a. door het verhogen van het florisil gehalte in de clean-up stap) zal hierin 
verbetering brengen. 

Productkwaliteit: getoetst aan risico’s 
De productkwaliteit is behalve op basis van toetsing aan de regelgeving ook beoordeeld op basis van de 
‘biologische kwaliteit’. Hieronder wordt verstaan de uitloogbaarheid van minerale olie en PAK en de 
ecotoxiciteit van de specie voor diverse organismen (bio-assays). Deze beoordeling geeft een concreter beeld 
van de risico’s van de producten en zouden de onderbouwing dienen te vormen voor de normering. 
De mobiliteit van de minerale olie en PAK nemen door de biologische reiniging drastisch af, wat in 
overeenstemming is met de gedachte dat de reiniging alle beschikbare organische stoffen verwijdert. Toch is 
hiermee de toxiciteit niet geheel verdwenen. De rest-toxiciteit zou veroorzaakt kunnen worden door een 
verhoogde mobiliteit van metalen, wat weer veroorzaakt wordt door het aanbrengen van een oxisch milieu. 
Zowel de uitvoering van dergelijke testen als de evaluatie daarvan, verkeren nog in een ontwikkelingsstadium. 
Zo is voor baggerspecie van heterogene samenstelling de uitvoering van kolomtesten voor het meten van de 
uitloogbaarheid niet uitvoerbaar, wegens het dichtslibben van kolommen. Ook kan de samenstelling van 
baggerspecie gedurende de reiniging veranderen (bijvoorbeeld van zout naar zoet, van nat naar droog), zodat 
vóór en ná de reiniging andere soorten testdieren voor de bio-assays ingezet moeten worden en de vergelijking 
moeilijk wordt. 

Verblijftijd 
De verblijftijd is voor biologische reiniging is afhankelijk van: 

1 .  de gewenste productkwaliteit; 
2. de bindingsmechanismen in de specie; 
3. de technieksoort. 

Gewenste productkwaliteit. Voor de gewenste productkwaliteit is uitgegaan van het behalen van de grenswaarde 
van het Bsb. In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot de norm voor minerale olie, is bij de 
inschattingen aangenomen dat de norm voor minerale olie behaald zal worden. 

Bindingsmechanismen. Omdat de bindingsmechanismen per specie variëren, worden de verblijftijden steeds in 
marges (geringe - sterke binding = korte - lange verblijftijd) weergegeven. De inschattingen zijn gebaseerd op de 
ervaringen met de vier testspecies die in POSW gebruikt zijn. Opgemerkt wordt dat het gehalte weinig relaties 
heeft met de benodigde verblijftijd. Ten onrechte wordt soms aangenomen dat het reinigen van sterk 
verontreinigde specie moeilijker zou zijn of langer zou duren. Bij hogere gehalten is echter vaak een groot deel 
van de verontreiniging goed biobeschikbaar en kan dus relatief snel worden afgebroken. 
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Technieksoort. Ook de technieksoort heeft invloed op de benodigde verblijftijd. Landfarming verloopt trager dan 
reiniging in reactoren; globaal kan een factor 30 worden aangehouden. Voor intensieve landfarming kan als 
richtlijn 1,5 tot 2,5 jaar (afhankelijk van het type specie) aangehouden worden, terwijl de reiniging in reactoren 
veel korter duurt (1 tot 4 weken). De benodigde verblijftijd komt ook tot uiting in de berekende oppervlakken 
die nodig zijn voor installaties waarin 50.000 ton droge stof per jaar gereinigd kan worden. Naast de verblijftijd 
spelen hierin de dimensionering (hoogte sliblaag in landfarm: 1,0 meter en reactorhoogte: 4,O meter) en het 
droge stof gehalte (landfarming: 45 - 55% ds, reactoren: slurries van 20 - 30% ds) van de installaties een rol. 
Uitgerekend voor een jaarcapaciteit van 50.000 tds per jaar is voor landfarming 15 á 20 hectare benodigd en 
voor reactoren tussen de O, 17 en 6,3 hectare. Het ruimtebeslag is in reactoren veel lager door de dimensionering 
èn de kortere verblijftijd. 

Verblijftijd: voorspelling 
In alle gevallen is het van belang om van te voren vast te stellen of de biologische aanpak rendabel zal zijn: of de 
gewenste kwaliteit binnen een bepaalde tijd gehaald kan worden. Dit kan aan de hand van laboratoriumtesten. 
De verblijftijden in biodegradatieproeven, waarin de reiniging onder optimale condities gedurende enkele weken 
in het klein worden nagebootst, kunnen vertaald worden naar de benodigde verblijftijd in de diverse technieken. 
Landfarming zal een factor 30 trager verlopen (maanden in plaats van dagen), voor het beluchtingsbassin zal een 
vergelijkbare verblijftijd nodig zijn en voor het Slurry Decontamination Process zal de verblijftijd circa 3 maal 
korter zijn. Een verdere optimalisatie en standaardisatie van de biodegradatie kan een betere voorspelling 
opleveren. 
Desorptietesten zijn gericht op een geforceerde desorptie en kunnen inzicht geven in de snel en traag 
beschikbare fracties van de verontreiniging. Het voordeel van deze testen is dat zij zeer snel (enkele dagen) 
resultaat geven. Aan de andere kant zeggen zij niets over de afbreekbaarheid van de stoffen en dus het haalbare 
resultaat in de reiniging (bijvoorbeeld de afbraak van de hogere PAK, waarvan bekend is dat zijn 
slechterilangzamer afbreken dan de lagere PAK). 

Potentiële markt 
De potentiële markt voor de inzet van biologische technieken wordt gevormd door het aandeel van de 
Nederlandse specie waarin organische stoffen de kwaliteitsklasse bepalen. Volgens de ENW zal tot het jaar 2010 
een totaal van 235,5 miljoen m3 baggerspecie vrijkomen, waarvan in 40% de organische verontreinigingen de 
hoofdmoot vormen. Echter niet al deze specie zal succesvol tot een voldoende goede productkwaliteit gereinigd 
kunnen worden. Op basis van inschattingen ten aanzien van het reinigingsrendement wordt verwacht dat 20% 
van het totale aanbod, zijnde 47 miljoen m3, succesvol met biologische technieken gereinigd kan worden. Dit 
percentage moet als indicatief gezien worden, vanwege de gedane aannames in het reinigingsrendement en de 
variaties die aan de aanbodzijde aanwezig zijn. 
Indien metaalopnemende planten kunnen worden ingezet bij landfarmtechnieken, zou de markt zich kunnen 
verbreden naar species waarin ook metalen boven de grenswaarde van het Bsb liggen. 

MilieueSfecten 
De verwerking van baggerspecie heeft als doel een positieve bijdrage aan het milieu te leveren, door 
minimalisering van de risico’s van de verontreinigde waterbodem, van het ruimtebeslag voor depots en van het 
gebruik aan primaire grondstoffen. 
Tijdens de verwerking wordt echter een ingreep gedaan op andere milieu-aspecten, zoals het verbruiken van 
materialen en energie, het ontstaan van emissies en het tijdelijke ruimtebeslag gedurende de reiniging. 
De belangrijkste negatieve milieueffecten bij biologische reiniging het ruimtebeslag en het energieverbruik. Het 
ruimtebeslag is bij landfarming erg groot; bijna 100 maal groter dan bij reactoren. Ook ten opzichte van niet- 
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biologische technieken is het ruimtebeslag voor landfarming erg hoog (factor 100 of meer). Voor het 
energieverbruik ligt dit precies andersom: het energieverbruik is bij reactoren hoger (factor 20) dan bij 
landfarming. Ten opzichte van procesmatige technieken is het energieverbruik bij bioreactoren echter relatief 
laag. Het gewicht dat aan ruimtebeslag en energieverbruik wordt gegeven kan van locatie tot locatie verschillen, 
bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbare ruimte (stedelijk versus landelijk gebied) of de aanwezigheid van 
duurzame energiebronnen (restwarmte). 

Emissies naar lucht of bodem blijken nauwelijks voor te komen. Noch in het drainwater van landfarms, noch in 
het afgas van reactoren, zijn bij reiniging van de zwaar verontreinigde Petroleumhavenspecie, noemenswaardige 
hoeveelheden aan PAK of olie aangetroffen. Mogelijk kunnen deze gegevens aanleiding geven tot minder zware 
beschermings-maatregelen bij praktijkuitvoering van biologische reiniging. 

Kosten 
In 1997 is een kostenstudie uitgevoerd waarin de biologische technieken onderling zijn vergeleken. Deze studie 
is gebaseerd op de meest recente technologische inzichten en sluit zo veel mogelijk aan bij de uitgangspunten 
die in de POSW-brede kostenstudie in de 'Haalbaarheidsstudie Grootschalige Verwerking Baggerspecie' zijn 
toegepast. Als uitgangspunt voor de capaciteit van alle technieken is 50.000 ton droge stof per jaar genomen. 

De resultaten waren, mede door aanpassingen in benodigde verblijftijd en de te verwerken droge stof dichtheid, 
verrassend. De verschillen tussen de kosten voor landfarming (fl. 35 - 44 per t.ds) en voor reactoren (fl. 60 - 82 
per t.ds) zijn veel minder groot dan enkele jaren geleden werd ingeschat. 
Bij landfarming liggen de hoogste kosten bij het kopen of huren van het terrein en bij een onderafdichting met 
folie en drainzand. Gezien de geringe emissies is een onderafdichting met compost een goed (en getest) 
alternatief voor een kostenverlaging van fl. 9it .d~. Bij reactortechnieken liggen de hoogste kosten bij de 
beluchting en het ontwateren van het product. 

Keuze tussen technieken en kansen voor depraktijk 

De keuze tussen reactor- en landfarmtechnieken wordt bepaald door diverse factoren die in tabel 2 op een rijtje 
gezet zij n. 

De eerste factor is de korrelgrootteverdeling van de baggerspecie. Landfarming is niet geschikt voor fijne 
(fracties van) specie. Indien de specie voldoende grof materiaal bevat (bijvoorbeeld > 50% van de is > 63 um), is 
de kans groot dat deze met polishingtechnieken in korte tijd tot een hoogwaardig zandproduct kan worden 
gereinigd. De fijne fractie kan dan in een bioreactor worden gereinigd. Bij het kiezen van het scheidingspunt 
voor de hydrocyclonage dient rekening gehouden te worden met de concentratie van zowel metalen als 
organische verbindingen in de fijne fractie. Voor organische verbindingen kan ook de biobeschikbaarheid in de 
fijne fractie lager zijn, door de sterke binding aan organische stof. 

Een tweede factor is de gewenste bestemming en de daarvoor benodigde productkwaliteit. Indien streefwaarde 
het doel is, is alleen Extensieve landfarming kosten-effectief. Alle landfarmtechnieken resulteren in een grond- 
achtig product, wat toepassing in natuurbouwprojecten kan vinden. Reactortechnieken waarbij alleen de fijne 
fractie wordt gereinigd, leiden tot fijner materiaal dat als afdekgrond, ophooggrond in een geluidswal, of als niet 
constructief ophoogzand, gebruikt kan worden. 

Het ruimtebeslag (in tabel 2 uitgedrukt in m2 benodigd voor installaties met een jaarcapaciteit van 50.000 
tdsijaar) zal zeker een rol spelen en afhankelijk zijn van de beschikbare ruimte in de regio. Landfarming kan 
echter flexibel en kleinschalig (nabij de locatie) worden gerealiseerd. 
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Het energieverbruik is uitgedrukt in MWh benodigd voor de reiniging van 50.000 ton droge stof. Het 
energieverbruik is (in tegenstelling tot het ruimtebeslag) bij reactortechnieken hoger (circa factor 50) dan bij 
landfarming, Beoordeling van de ernst van energieverbruik is echter subjectiever dan de ernst van ruimtegebrek. 
Ter indicatie wordt aangegeven dat het gemiddelde energieverbruik van een gezin ongeveer 278 MWh bedraagt. 
Het gewicht dat aan energieverbruik gegeven kan eveneens per locatie variëren. 

30% ds 

Het verschil in kosten tussen beide typen technieken is geringer dan voorheen werd ingeschat (reactor 
technieken een factor 1,5 hoger dan landfarmtechnieken). Echter, de investeringskosten voor reactortechnieken 
zijn ten opzichte van landfarming met compostafdichting een factor 3 hoger en kunnen mogelijk een drempel 
vormen. 

geluidswal, ophooggrond 

Door de lagere investeringsdrempel en de mogelijkheid van kleinschalige uitvoering, wordt toepassing van 
landfarming in de directe toekomst verwacht. Door de hogere investeringskosten, zal voor de toepassing van 
reactortechnieken meer zekerheid in het verwerkingsaanbod nodig zijn. De initiatieven vanuit de publieke sector 
zullen tevens een grote rol spelen bij het opstarten van reiniging in reactoren. 
De keuze voor landfarm- of reactortechnieken zal uiteindelijk door de probleembezitter gemaakt moeten 
worden, waarbij (naast de kosten) de beschikbare ruimte voor landfarming wederom een rol gaat spelen. 

Conclusies 

+ Biologische technieken, waarin micro-organismen organische microverontreinigingen afbreken, kunnen 
worden ingezet voor de aanpak van baggerspecie waarin deze stoffen de kwaliteitsklasse bepalen en gehalten 
aan anorganische stoffen beneden de normen voor hergebruik (ENW) of toepassing (Bsb) liggen. Gestreefd 
wordt hierbij naar een kwaliteit die toepassing volgens het Bsb toelaat. 

+ Rekening houdend met de afbraakresultaten wordt ingeschat dat circa 20% van het verwachte aanbod aan 
baggerspecie volgens de Evaluatie Nota Water, met biologische technieken tot een toepasbare kwaliteit 
verwerkt kan worden. 

+ Een belangrijk knelpunt in deze prognose is het behalen van de grenswaarde voor minerale olie in het Bsb. 
Deze norm is in bijna geen van de geteste species en technieken behaald. De grenswaarde ligt op 500 mg/kg 
ds, wat een dusdanig laag gehalte is dat analytische problemen ontstaan. Ook is deze grenswaarde een factor 
10 lager is dan de grenswaarde uit de ENW, die voor de meeste overige stoffen in het Bsb is overgenomen. 
Momenteel wordt dan ook zowel aan de ecotoxicologische onderbouwing van de norm als aan de 
optimalisatie van de chemische analyse van minerale olie, gewerkt. Deze ontwikkelingen zijn van groot 
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belang voor het oplossen van het knelpunt voor de implementatie van biologische technieken. 

+ Biologische reiniging kenmerkt zich door een eerste snelle afbraakfase, waarin biobeschikbare stoffen 
worden afgebroken. Vervolgens start de tweede, trage afbraakfase, waarin sterk gebonden verontreinigende 
stoffen, na diffusie (langzaam), worden afgebroken. Bij het bereiken van de tweede fase zijn voornamelijk 
immobiele organische verontreinigingen over. 

+ Het resultaat van de reiniging is afhankelijk van de bindingsmechanismen tussen verontreinigende stof en 
sediment en kan in laboratoriumproeven worden voorspeld. Deze proeven geven een indicatie van de 
benodigde verblijftijd (en dus de kosten-effectiviteit) voor het behalen van de gewenste productkwaliteit. 

+ De techniekontwikkeling ten aanzien van biologische reiniging heeft zich gericht op het kosten-effectief 
aanbrengen van de voor de micro-organismen gewenste leefomstandigheden. Het inbrengen van lucht 
(zuurstof) in de anaërobe (zuurstofloze) sedimenten was hierbij het belangrijkste facet. Op basis van de 
zuurstofinbrengsystemen zijn de ontwikkelde technieken onderverdeeld in vier biotechnologische concepten: 
reiniging in situ, in depot, in landfarms en in reactoren. 

+ Biologische in situ reiniging van waterbodems verontreinigd met minerale olie en/of PAK, door middel van 
toediening van preparaten aan de waterbodem, is tot nog toe niet doelmatig gebleken 

+ Reiniging in depot, voor de aanpak van met gechloreerde organische verontreinigingen (PCB’s, 
chloorbenzenen), is perspectiefvol en wordt nog verder onderzocht. Ondanks de relatief trage afbraak, kan 
dit concept het karakter van berging in depot veranderen van eeuwig naar eindig (5-15 jaar). 

+ Reiniging in landfarms, voor de afbraak van minerale olie en PAK, kent diverse uitvoeringsvormen. Het 
onderzoek op praktijkschaal, met vier verschillende species, heeft laten zien dat het concept operationeel is, 
goedkoop is, weinig energie vraagt, maar veel ruimtebeslag met zich mee brengt. Het concept is geschikt 
voor (licht) zandige species en leidt binnen enkele jaren tot een toepasbare grond. 

+ Reiniging in reactoren, voor de afbraak van minerale olie en PAK, kent eveneens meerdere 
uitvoeringsvormen. Het onderzoek op pilot- en demonstratieschaal, met drie verschillende species, heeft 
laten zien dat de techniek (bijna) operationeel is, slechts weinig duurder is dan landfarming, een hoger 
energieverbruik heeft maar minder ruimte in beslag neemt. Het concept is geschikt voor ongescheiden specie 
en voor fijne fracties na hydrocyclonage en leidt binnen enkele weken tot een toepasbaar product. 

+ De kosten voor biologische technieken variëren tussen 35 en 73 gulden per ton droge stof. De negatieve 
milieueffecten van de verwerking zijn gering. Emissies naar lucht en bodem komen niet of nauwelijks voor. 
De belangrijkste milieueffecten zijn het ruimtebeslag voor landfarming en eventueel het energieverbruik bij 
bioreactoren. 

+ De keuze tussen de toe te passen biologische technieken wordt bepaald door de kosten, het ruimtebeslag, de 
specie-eigenschappen en de mogelijke eindbestemmingen. 
Wanneer de grove fractie door fysisch/chemische technieken, goedkoop en tot aan categorie I kwaliteit (Bsb) 
gereinigd kan worden, wordt dit aanbevolen. De fijne fractie kan daarbij effectief in een bioreactor verwerkt 
worden tot aan een toepasbaar product. 
In andere gevallen kan besloten worden de specie middels biologische technieken te verwerken tot aan 
categorie 2 kwaliteit. Hierbij is de keuze tussen landfarm- en reactortechnieken mogelijk. Deze keuze wordt 
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minder dan voorheen verwacht, door kosten bepaald. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere droge 
stof capaciteit en de kortere verblijftijd van reactortechnieken. 

In de directe toekomst wordt praktijktoepassing van landfarmtechnieken (eventueel kleinschalig), door de 
geringe investeringskosten mogelijk geacht. Voor reactortechnieken kan de investering een drempel vormen. 
Er is voldoende belangstelling in de publieke sector voor het verder operationaliseren en verfijnen van de 
reactor-technieken. De beschikbare ruimte zal zeker een rol blijven spelen in de keuze tussen landfarming en 
reactortechnieken. 

Een nadere beoordeling van het gewicht in milieu-aspecten tussen de diverse biologische technieken 
(ruimtebeslagienergieverbruik) kan de techniekkeuze beïnvloeden. Het zelfde geldt voor een nadere weging 
van de kosten en milieu-effecten van biologische en andere technieken. 

Aan bevelingen 
+ Optimalisatie van de chemische analyse van minerale olie. 

+ Het leveren van een op risico’s gebaseerde onderbouwing van de normering voor minerale olie (en eventueel 
van PAK), gevolgd door een aanpassing van de norm. 

+ Ontwikkeling, standaardisering en legalisatie van schudtesten voor het meten van metaal-uitloging in 
heterogene monsters. 

+ Verdere optimalisatie van gestandaardiseerde en betrouwbare laboratoriumtesten voor de voorspelling van de 
resultaten van biologische reiniging. 

+ Nader onderzoek naar mogelijkheden van Reiniging in Depot (verblijftijden, restconcentraties). 

+ Nader onderzoek naar de mogelijke toepassing van schimmels voor snellere en betere afbraak van minerale 
olie en PAK.  

+ Nader onderzoek naar de 
verbreden van de markt. 

mogelijke toepassing van metaal-opnemende planten in landfarms, voor het 

+ Ontwikkeling van afwegingskaders en beslissystematiek voor het vaststellen van milieurendement en kosten 
van verwerking, ten behoeve van de keuze tussen storten en venverkingstechnieken. 

+ Nadere inventarisatie van mogelijke en gewenste eindbestemmingen voor de producten. 

+ Het vervolg geven aan de praktijkuitvoering van biologische reiniging. 

1 1  





LEESWIJZER 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op de waterbodemproblematiek en het POSW. Ook komen algemene 
aspecten van biologische reiniging aan de orde en wordt aangegeven welke vier biotechnologische concepten 
worden onderscheiden. Het hoofdstuk sluit met een verantwoording van het programma en een overzicht van 
uitgevoerde projecten. 

Hoofdstuk 2 beschrijft en evalueert de resultaten van de onderzoeksprojecten en gaat met name in op de 
technologie en de reinigingsresultaten. Per paragraaf wordt het onderzoek binnen één biotechnologisch concept 
(reiniging in situ, reiniging in depot, reiniging in landfarms en reiniging in reactoren) behandeld. Elke paragraaf 
start met een toelichting op het concept, gevolgd door een overzicht van de uitgevoerde projecten. Na het 
bespreken van de resultaten worden conclusies en aanbevelingen in de laatste subparagraaf gepresenteerd. 

Hoofdstuk 3 combineert de resultaten van de verschillende biotechnologische concepten uit hoofdstuk 2 en geeft 
een beoordeling van de toepasbaarheid van de diverse technieken. De toepasbaarheid wordt bepaald door de 
potentiële markt voor biologische technieken, de haalbare productkwaliteit, de voorspelbaarheid van de 
resultaten, de bijkomende milieu-effecten en de kosten. 

Hoofdstuk 4 betreft een evaluatie van alle informatie en geeft résumerend de kansen voor biologische 
technieken bij de aanpak van verontreinigde waterbodems weer. 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle bij het onderzoek betrokken partijen. 
Bijlage 2 bevat de leden van de Adviesgroep Biologisch Reinigen. 
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In dit inleidende hoofdstuk wordt in paragraaf 1 een korte toelichting gegeven op de waterbodemproblematiek 
en op de doelstelling van POSW. In de tweede paragraaf komen algemene aspecten van biologische reiniging 
aan de orde (principe, technische concepten en karakteristiek patroon). Tot slot wordt in de derde paragraaf het 
POSW programma biologische technieken verantwoord en wordt een projectenoverzicht gegeven. 
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1.1: Waterbodemproblematiek 

1.1.1: Verontreinigde waterbodems 

Nederland kan gezien worden als het sedimentatiebekken van Europa. Drie grote rivieren (Rijn, Schelde, Maas) 
vinden in ons land hun weg naar de Noordzee. In onze delta is de waterstroomsnelheid gering, waardoor 
zwevend materiaal kan bezinken. Dit resulteert in een steeds dikker wordende sliblaag. 

Om vaarwegen en havens op de gewenste diepte te houden en de waterafvoer veilig te stellen, wordt het 
sediment door baggerwerkzaamheden verwijderd, resulterend in 'onderhoudspecie'. Deze onderhoudspecie werd 
in vroeger jaren hoog gewaardeerd en gebruikt bij inpolderingen en waterkeringen. In de jaren tachtig bleek dat 
de baggerspecie in vele gevallen verontreinigd was. Daarna werd ontdekt dat ook op locaties waar niet vanwege 
nautische redenen gebaggerd hoefde te worden, verontreinigende stoffen in de waterbodem voorkwamen. 
Vervuilde waterbodems vormen een risico voor mens en milieu. Ten eerste kunnen ecotoxicologische effecten 
in de waterbodem zelf optreden. Daarnaast kan door diffusie van stoffen eniof (bio)chemische processen, 
verspreiding van de verontreinigingen naar oppervlaktewater of grondwater optreden. Naast nautische redenen 
bestaan er daarom milieuhygiënische redenen om ernstig verontreinigde waterbodems te saneren en aldus de 
risico's voor mens en milieu te minimaliseren. Er wordt dan gesproken van zogenaamde saneringswerken en het 
materiaal dat vrijkomt wordt 'saneringspecie' genoemd. 

Het beleid ten aanzien van de waterbodems is vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (NW-3) [ 11 en de 
Evaluatie Nota Water (ENW) [2]. Naar verwachting zal tot het jaar 2010 een totale hoeveelheid vervuilde specie 
van 235 miljoen kubieke meter vrijkomen [2]. Een belangrijke vraag is: wat te doen met de gebaggerde 
verontreinigde onderhouds- en saneringspecie. 

I 

Figuur I :  Routes voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. 

Eén optie is storten onder gecontroleerde condities in grootschalige depots. Hierdoor worden de risico's van 
verspreiding geminimaliseerd. Echter, aan deze aanpak kleven nadelen. Ten eerste wordt een groot beroep 
gedaan op de schaarse ruimte in Nederland. Ten tweede zal het storten leiden tot een nazorg voor de depots tot 
in de volgende generaties. Een mogelijk alternatief voor de aanpak van de vervuilde specie, is die van 
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verwerking tot een herbruikbaar of toepasbaar product. Hierdoor zal minder ruimtebeslag voor deponie 
benodigd zijn en wordt tevens een reductie van het gebruik van primaire grondstoffen bereikt (Figuur 1). 

Bij 'hergebruik' wordt de (0n)gereinigde specie als multifunctionele (water)bodem gebruikt. Om voor hergebruik 
in aanmerking te komen dient de specie, te voldoen aan de streefwaardekwaliteit volgens de Evaluatie Nota 
Water [2]. 
Onder 'toepassing' wordt verstaan het toepassen van (0n)gereinigde (water)bodem als bouwstof of grondstof 
(bijvoorbeeld toe te passen in wegenbouw, dijken, geluidswallen, ophoogzand, etc.). In dit geval mag het 
materiaal licht verontreinigd zijn. De regelgeving voor toepassing als bouwstof is omschreven in het 
Bouwstoffenbesluit (Bsb) [3] dat in 1999 gefaseerd in werking zal treden en waarvoor door het Inter Provinciaal 
Overlegorgaan ( P O )  een interimbeleid is opgesteld voor de periode tot het volledig van kracht zijn van dit 
Besluit. Het Besluit houdt in dat tussen bepaalde samenstellingswaarden, afhankelijk van de uitloogbaarheid van 
zware metalen, het materiaal met of zonder isolerende maatregelen, terugneembaar, in werken mag worden 
toegepast. 

1.1.2: POSW 

Ten einde de mogelijkheden van verwerking van verontreinigde baggerspecie te onderzoeken, is in 1989 door 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
(POSW) in het leven geroepen. Het doel van POSW [4] was het ontwikkelen en operationaliseren van bagger- 
en verwerkingstechnieken voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. Het POSW moest in de periode 
1989 - 1996 aantonen dat verwerking van baggerspecie een toepasbaar alternatief is voor het storten in 
grootschalige depots. Deze uitdaging hield in dat niet alleen naar technologische aspecten gekeken moest 
worden, maar ook naar kosten en milieu-effecten. Immers, bij te hoge kosten zou de aanpak onbetaalbaar zijn, 
terwijl de verwerking niet mag leiden tot een verschuiving van milieuproblemen. Onder 'toepasbaar' wordt dan 
ook verstaan: 'technisch uitvoerbaar, betaalbaar en met een goed milieurendement'. Daarnaast was het van 
belang dat de technieken op voldoende grote schaal werden beproefd, ten einde een zo goed mogelijk beeld van 
de effecten bij grootschalige uitvoering te verkrijgen. Om aan deze doelstellingen te voldoen, is het POSW 
ingericht in drie werkgroepen: 

Werkgroep Techniek operat ional iser ing. 
Deze werkgroep heeft zich primair bezig gehouden met de ontwikkeling en opschaling van 
verwerkingstechnieken, gebaseerd op chemische, fysische, thermische en biologische technieken. Ook zijn 
milieuvriendelijke baggertechnieken en methoden voor het in kaart brengen van de vervuiling in situ, 
ontwikkeld. Bij de start van POSW werd een groot aantal technieken onderzocht op laboratoriumschaal. De 
technieken werden beoordeeld op basis van de reinigingsresultaten, de kosten en de milieu-effecten, zodat 
een steeds kleinere selectie aan technieken verder werd geoptimaliseerd en opgeschaald. Een klein aantal 
technieken is gedemonstreerd in drie pilotsaneringen of in andere grootschalige projecten. De resultaten van 
de werkgroep Techniek operationalisering zijn samengevat in de eindrapporten van de diverse 
projectgroepen [5 - 101. 

Technieken die binnen de werkgroep Techniek Operationalisering voldoende ver ontwikkeld werden, zijn in 
een drietal demonstratie-saneringen getest. De pilotsaneringen hadden tot doel om diverse technieken in 
combinatie (saneringsketen) en op grote schaal te beproeven. Hierdoor werd een zo goed mogelijk beeld van 
logistieke, financiële en technologische aspecten bij praktijkuitvoeringen verkregen [ 1 1 - 161. De 
pilotsaneringen vonden plaats op drie verschillende locaties: Haven van Elburg (1 994: scheiding, resulterend 
in schoon zand), Nieuwe Menvede (1995: scheiding, gevolgd door productie van basalt middels 
immobilisatie) en Petroleumhaven (1 996: scheiding, gevolgd door zandflotatie en biologische reiniging van 

Werkgroep Pilotsaneringen: 
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de fijne fractie). 
Werkgroep Beoordeling: 

De kosten en milieu-effecten van de verschillende venverkingstechnieken en -ketens, moesten op een 
uniforme wijze beoordeeld kunnen worden. Hiervoor zijn methoden ontwikkeld binnen de werkgroep 
Beoordeling. Ten aanzien van het milieurendement zijn bio-assays uitgevoerd en werd een POSW-methode 
voor het bepalen van milieu-effecten ontwikkeld [ 171. De activiteiten aangaande kostenmodellen zijn met 
name de laatste jaren geïntensiveerd, aangezien pas op dat moment beproevingen op voldoende grote schaal 
plaats vonden [ 181. 

Tussenresultaten van POS W zijn in 1997 gebruikt voor beleidsvoorbereiding, via aanlevering van informatie 
voor de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). Ook vindt kennisoverdracht plaats naar overheid en 
bedrijfsleven en zullen de resultaten gebruikt worden voor advisering bij uitvoering van saneringswerken. 
Noemenswaardig is in dit kader de 'Haalbaarheidstudie Grootschalige Verwerking van Baggerspecie' [ 191. 
Hierin werden kosten en milieu-effecten van grootschalige verwerking van baggerspecie berekend, op basis van 
verschillende scenario's ten aanzien van het aanbod van de vervuilde specie. Het Eindrapport van POSW [20] 
geeft in vogelvlucht een indruk van alle binnen POSW behaalde resultaten. Het voorliggende rapport gaat in op 
biologische reiniging van baggerspecie. 
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1.2: Biologische reiniging 

1.2.1: Principe 

Biologische reiniging is gebaseerd op de natuurlijke capaciteit van micro-organismen (bacteriën, schimmels) om 
bepaalde soorten verontreinigingen af te breken tot kleinere moleculen. Deze omzettingsproducten zijn 
onschadelijk voor het milieu en worden door de micro-organismen gebruikt als energiebron of bouwsteen voor 
de groei (Figuur 2). Bij volledige omzetting tot koolzuur en water en andere anorganische verbindingen (b.v. 
HCI) wordt gesproken van mineralisatie. 

v e r o n t r e i n i g i n g  b a c t e r i e  e 
b i o l o g i s c h e  

0 
a f b r a a k  

e 11 e r g I e 
b o 11 w s t o  f f e  11 

&o n s c h a d e I i j  k e 
0000 m o l e c u l e n  O 

Figuur 2: Het principe van biologische reiniging 

Niet alle soorten micro-organismen kunnen alle soorten verontreinigende stoffen afbreken. Er worden drie 
randvoorwaarden voor biologische afbraak gegeven: 

1 : 

2: 
3: 

de verontreiniging moet in beginsel biologisch afbreekbaar zijn; 
de juiste bacteriën moeten in voldoende aantallen aanwezig zijn; 
de omgeving (het leefmilieu van de organismen) moet aan bepaalde eisen voldoen. 

ad 1) Organische verontreinigingen zijn in principe biologisch afbreekbaar. Momenteel is bekend dat minerale 
olie, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en gechloreerde verbindingen als Poly Chloor 
Bifenylen (PCB's) en chloorbenzenen, biologisch afgebroken kunnen worden. Metalen, daarentegen, kunnen 
niet worden omgezet. Metalen dienen uit de specie verwijderd te worden middels extractie (Chemische 
verwerking) of vastgeklonken te worden in de specie (Immobilisatie). Zuurproducerende bacteriën kunnen 
gebruikt worden bij extractieprocessen [SI. 
In  veel gevallen bevat de vervuilde waterbodem zowel organische verontreinigingen als zware metalen. 
Biologische verwerking van de specie is zinvol indien het gehalte aan zware metalen de normen voor toepassing 
of hergebruik niet in de weg staan. Dit is voor een substantieel deel van de Nederlandse verontreinigde 
waterbodems het geval (zie paragraaf 3.1 'Potentiële markt'). 

ad 2) Een belangrijke randvoorwaarde is dat de juiste bacteriën (die de stof in kwestie kunnen afbreken) 
aanwezig zijn. Tot nog toe is gebleken dat de juiste bacteriën vaak in kleine getallen en in in-actieve vorm in de 
baggerspecie aanwezig zijn. Door het aanleggen van de gewenste procescondities (bijvoorbeeld het toedienen 
van lucht voor de afbraak van olie en PAK), worden de bacteriën geactiveerd, gaan groeien en de 
verontreinigingen worden afgebroken. Het is mogelijk het proces te versnellen door het toevoegen van 
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entmateriaal. Het entmateriaal kan bestaan uit een kleine hoeveelheid baggerspecie met dezelfde verontrei- 
nigingen, dat reeds enige tijd onder gunstige procescondities geïncubeerd is en waarin hoge aantallen afbrekende 
bacteriën aanwezig zijn. 

ad 3) Bacteriën en schimmels zijn levende organismen die eisen stellen aan hun leefmilieu (bijvoorbeeld: 
temperatuur, zuurgraad, lucht, voedsel) (zie figuur 3). Alleen onder gunstige condities kunnen zij actief worden, 
verontreinigingen afbreken en groeien. De gewenste omstandigheden variëren per soort bacterie en per soort 
verbinding dat moet worden afgebroken. De ontwikkeling van biologische technieken komt neer op het 
vaststellen en efficiënt aanbrengen van de juiste omgevingscondities. 

I j u i s t e  b a c t e r i ë n  j u i s t e  c o n d i t i e s  

P A K  O 
o 

o r g r n o - C  

~~ 

g r o e i  en  a f b r a a k  

' ol ie  
I 

Figuur 3: Randvoorwaarden voor biologische afbraak 

In het algemeen kunnen de volgende richtlijnen voor de procescondities worden genoemd 

Temperatuur: 
Bacteriële activiteit is sterk afhankelijk van de temperatuur. In het algemeen is 30 á 35 "C optimaal, terwijl 
activiteit plaats kan vinden in de range van 15 tot 40 "C; 

Voedingsstof 
Om te kunnen groeien hebben de micro-organismen nutriënten (N, P, K) en koolstof- en energiebronnen 
nodig. In de praktijk wordt soms een mengsel van N,P,K of kunstmest toegevoegd. In sommige gevallen 
wordt de verontreiniging zelf als koolstofbron gebruikt. 

Toxiciteit: 
In principe kunnen toxische verbindingen de afbraak stilleggen door inactivatie van de bacteriën. In de 
praktijk is dit echter nog niet vaak waargenomen. 

Zuurgraad: 
De meeste soorten bacteriën werken optimaal bij een neutrale pH (6 - 7), voor sommige schimmels is juist 
een lage pH (2 - 4) gewenst. 

Zuurstof 
Voor de afbraak van olie eniof PAK is zuurstof (lucht) nodig, voor gechloreerde verbindingen (HCB, PCB's) 
is eerst een zuurstofloze (anaërobe) periode en dan een zuurstofrijke (aërobe) periode nodig. 

I .  2.2: Biobesch ikbaarh eid en karakteristiek ajbraakpatroon 

In de afgelopen jaren is binnen en buiten POSW veel onderzoek gedaan naar biologische reinigingstechnieken 
voor (water)bodems. Steeds wordt het zelfde karakteristieke patroon gevonden, waarin de afbraak in twee fasen 
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optreedt (figuur 4). 
In het begin verloopt de afbraak snel en daarna daalt de snelheid aanzienlijk. De afbraak in de tweede fase 
verloopt veelal dusdanig langzaam, dat de reiniging gestopt wordt en restconcentraties achterblijven. Tevens is 
opvallend dat - ook bij gelijke beginconcentraties van een zelfde verontreinigende stof - zowel de 
afbraaksnelheid als de restconcentraties, variëren per specie die behandeld wordt. 

E e r s t e  s n e l l e  f a s e :  
. b a c t e r i e  e e t  b e s c h i k b a r e  d e e l  v e r o n t r e i n i g i n g  o p  
.var ia t ies  i n  r e s t g e h a l t e n  en  s n e l h e i d  
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s 
a, 
M 
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T w e e d e  t r a g e  f a s e :  
* b a c t e r i e  w a c h t  o p  v r i j k o m  e n  v e r o n t r e i n i g i n g  
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e e r s t e  fase:  
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Figuur 4: Karakteristiek beeld biologische reiniging bodems 

Zowel het twee-fasen patroon als de variaties per specie in afbraaksnelheden en tussenconcentraties, worden 
veroorzaakt door (variaties in) bindingsmechanismen tussen de verontreinigende stoffen en de sedimentdeeltjes. 
Deze bindingsmechanismen worden beïnvloed door eigenschappen van zowel het sediment (o.a. 
korrelgrootteverdeling, organische stof gehalte) als van de stof (type, gehalte, verblijftijd in sediment). Door het 
samenspel van deze eigenschappen is er een scala aan verschijningsvormen mogelijk. De stoffen kunnen in de 
waterfase, in of aan het sedimentdeeltje, in micro- of macroporiën, als filmpjes over het sediment, of als 
afzonderlijke deeltjes (klompjes, micellen) aanwezig zijn. 

In de meeste gevallen is de stof deels in de waterfase aanwezig en deels op één of meerdere wijzen gebonden 
aan of in het sediment. Dit verklaart het typische twee-fasen patroon in biologische afbraak. De theorie gaat 
ervan uit dat alleen de in de waterfase aanwezige of licht gebonden verontreinigingen, bereikbaar zijn voor de 
micro-organismen (‘biobeschikbaar’). In de eerste, snelle fase van de afbraak, wordt dit deel van de 
verontreiniging omgezet. Het achterblijvende deel van de verontreiniging is sterk gebonden of als afzonderlijke 
deeltjes aanwezig. Dit deel is niet direct beschikbaar voor de bacteriën. Na diffusie vanuit de sedimentmatrix 
naar de waterfase is ook dit deel van de verontreiniging afbreekbaar, echter met een (lage) snelheid die 
maximaal gelijk is aan de diffusie-snelheid (desorptie-snelheid). 

I I 

Figuur 5: Variërende restconcentraties en afbraaksnelheid per sediment 
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De verdeling van de verontreinigende stof over een 'goed' en een 'slecht' beschikbare fractie, varieert per specie 
en is bepalend voor de tussenconcentratie na de eerste fase van de afbraak. Een hoge ratio (goed:slecht 
beschikbare fractie) kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een goed oplosbare verontreiniging met een korte 
verblijftijd in de bodem. De tussenconcentratie zal dan relatief laag zijn. Bij een lage ratio is de 
tussenconcentratie relatief hoog. 
De verhouding goed:slecht beschikbare fractie geeft een idee van de verontreiniging die 'sneller' of 'langzamer' 
afgebroken wordt: van de tussenconcentratie na de eerste snelle fase voor een bepaalde specie. Het zegt niets 
over de absolute afbraaksnelheid. Deze wordt bepaald door de sterkte (en wijze) van de binding. Wanneer de 
verhouding goed:slecht beschikbare fractie laag is (en de tussenconcentratie dus hoog is), kan deze bij een 
relatief zwakke binding zeer snel bereikt worden en geen belemmering vormen voor de uitvoering van een 
biologische reiniging. Het zelfde geldt voor de binding van het resterende deel: indien deze zwak is kan ook de 
tweede fase relatief snel verlopen. Zo zijn er tal van variaties mogelijk in de afbraaksnelheden en 
tussenconcentraties. 

Vooralsnog zijn de precieze interacties tussen sediment en stoffen nog onvoldoende bekend om op basis van 
fysisch/chemische eigenschappen een voorspelling te doen van het reinigingsresultaat. In diverse kaders (PGBO, 
IOP, STOWA) wordt nader onderzoek verricht [21]. Van een aantal karakteristieken is bekend dat zij van 
invloed zijn. Voor het sediment zijn bijvoorbeeld de korrelgrootteverdeling, het organisch stof gehalte en de 
porositeit. Ten aanzien van de verontreinigende stof spelen het soort (hydrofobiciteit), de concentratie en de 
verblijftijd een rol. Bij langere verblijftijd (ouderdom) zal een groter deel van de verontreiniging zich aan de 
matrix hebben kunnen hechten ('ageing') [22]. Bij hogere beginconcentraties is de afbraaksnelheid in de eerste 
fase veelal hoger, echter de beginconcentratie heeft weinig effect op de restconcentratie. Ook de aanwezigheid 
van een tweede verontreinigende stof of van oplosmiddelen kan van invloed zijn op de verschijningsvorm. De 
aanwezigheid van olie heeft vaak een gunstige invloed op de afbraak van PAK. 
Per specie kan een voorspelling gedaan worden van het haalbare resultaat. Dit gebeurt in het laboratorium, onder 
optimale condities in biodegradatieproeven. De resultaten kunnen (binnen marges) worden geëxtrapoleerd naar 
de resultaten in diverse technieken (zie paragraaf 3.2). 

1.2.3: Vier biotecknologische concepten 

Hoewel bacteriën in principe in staat zijn om organische verbindingen af te breken, zijn zij gevoelig voor hun 
omgeving (zie paragraaf 1.2.1). Teneinde het biologische afbraakprincipe toepasbaar te maken voor de aanpak 
van verontreinigde waterbodems, is in het ontwikkelingstraject gezocht naar kosten-effectieve methoden voor 
het aanleggen van de gewenste omgevingscondities. De omgevingsfactoren die de grootste effecten op de 
proceskosten hebben, zijn de temperatuur en de beluchting. 

Met betrekking tot de gewenste temperatuur, kan gekozen worden tussen reiniging in het (warme) zomerseizoen, 
of het verwarmen van de installaties. Omdat het sediment van nature zuurstofloos is, moet altijd worden 
voorzien in een beluchtingssysteem. Voor de afbraak van olie en PAK is dit gedurende het gehele afbraakproces 
nodig. De afbraak van gechloreerde verbindingen kent twee stappen: in de eerste stap worden chlooratomen 
verwijderd (dechlorering), waarna de dechloreringsproducten gemineraliseerd worden. Voor de eerste stap is 
géén lucht nodig, voor de tweede stap juist wel. Momenteel worden, op basis van de variaties in de 
luchttoediening, vier biotechnologische concepten binnen POSW onderscheiden (Figuur 6). 
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in situ situatie: 

oppervlaktewater 
verontreinigd sediment 
schoon sediment 

preparaten controle waterniveau drogen slurryen 
02-dragers anaeroob-aeroob diffusie van lucht beluchting 

Reiniging Reiniging 
in Situ in Depot 

Reiniging Reiniging 
in Landfarm in Reactoren 

Figuur 6: Vier biotechnologische concepten 

Reiniging in Situ 

Reiniging in Situ is bedoeld voor de afbraak van PAK, olie en organisch materiaal (het slib). Het proces vindt 
plaats zonder baggeren of transport. Het voordeel van deze aanpak is dat doordat baggeren niet meer nodig is, 
een simpele en een goedkope oplossing geboden wordt. Preparaten worden over het wateroppervlak uitgestrooid 
en na bezinking tot de waterbodem, gaat daar de afbraak van start. In de benodigde zuurstoftoevoer wordt 
voorzien door zuurstofdragende verbindingen in de preparaten of door mechanische beluchting van de bodem. 
Bij in situ reinigingen dient veel aandacht te worden besteed aan mogelijke negatieve effecten op het 
oppervlaktewater. Hierbij kan gedacht worden aan het vrijkomen van zware metalen of het ontstaan van 
schadelijke omzettingsproducten van verontreinigende stoffen. Binnen POSW is aangetoond dat dit concept op 
dit moment weinig perspectief biedt, vanwege een te inefficiënte zuurstoftoediening (Paragraaf 2.1). 

Reiniging in Depot 
Het concept Reiniging in Depot is gericht op de afbraak van gechloreerde stoffen en vindt plaats gedurende 
berging in depot. De clou ligt in het feit dat voor dit type verontreinigingen eerst een anaërobe periode nodig is. 
Hieraan kan tijdens berging in depot, makkelijk worden voldaan vanwege het van nature anaërobe milieu van de 
waterbodem. Door het aanbrengen van een laag water boven de specie wordt de zuurstofloosheid gehandhaafd. 
Voor de tweede stap (mineralisatie) kan het depot ontwaterd worden, waardoor lucht in de specie kan 
doordringen. Door deze beïnvloeding van procescondities worden de verontreinigingen op natuurlijke wijze 
omgezet. 
Reiniging in depot is een extensief concept, waarmee op goedkope wijze het karakter van berging wordt 
teruggebracht van eeuwig naar eindig. Binnen POSW is aangetoond dat dit concept potenties heeft en 
aanvullend onderzoek gerechtvaardigd is (Paragraaf 2.2). 

Reiniging in Landfarms 
Reiniging in Landfarms is bedoeld voor de afbraak van olie en PAK, waarvoor lucht benodigd is. Het concept 
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gaat uit van ontwatering van baggerspecie, waardoor lucht binnen kan dringen om in de benodigde zuurstof te 
voorzien. Het verkrijgen en behouden van een goede structuur is het meest belangrijke bij dit concept. Het 
concept is daarom minder geschikt voor fijne fracties na hydrocyclonage, waarmee een te vaste structuur 
ontstaat. Binnen het concept Reiniging in Landfarms (Paragraaf 2.3), zijn meerdere uitvoeringsvormen 
ontwikkeld: 
I :  Intensieve lundfurming 

Intensieve landfarming vindt plaats in de buitenlucht op speciaal ingerichte terreinen. Na een eerste periode 
van ontwatering en rijping, ontstaat de gewenste structuur voor de diffusie van lucht. De structuur kan in 
stand gehouden worden door middel van bewerkingen (ploegen) of beplanting. Dit concept is in de praktijk 
operationeel gemaakt en vindt op ruimere schaal toepassing. Gedacht moet worden aan verblijftijden tussen 
1 en 3 jaar. 

Extensieve landfarming vindt plaats in dikkere lagen en met minimale bewerkingen en heeft tot doel de nog 
aanwezige stoffen na intensieve landfarming te verwijderen. Bij het bereiken van de tweede fase in de 
intensieve landfarm, is de afbraak niet meer zuurstof-beperkt maar desorptie-beperkt. Zonder bewerking 
(extensief) wordt gedurende lange tijd (5 - 15 jaar) de bacteriën de kans gegeven de desorberende stoffen af 
te breken. Dit concept is binnen POSW werkbaar gebleken. Door combinatie van de landfarm met bebossing 
eniof energieteelt (verbrandbare gewassen), kan het ruimtebeslag gerechtvaardigd worden. 

2: Extensieve lundfurming: 

3: Kusfurming: 
Kasfarming is een landfarm in een overdekte inrichting, waarin verwarming en beluchting worden 
aangebracht ter versnelling van de biologische afbraak. Kasfarming wordt meer en meer toegepast bij 
zandige, met olie verontreinigde landbodems. Voor waterbodems zijn twee varianten onderzocht: direct na 
het baggeren (Directe Kasfarming) en na natuurlijke rijping in een intensieve landfarm (Indirecte Kasfar- 
ming). De Directe Kasfarming werd als niet kosten-effectief beoordeeld. De Indirecte Kasfarming kan de 
resterende afbraaktijd in de buitenlucht verkorten van 1 jaar naar enkele maanden. 

Reiniging in Reactoren 
Bij Reiniging in Reactoren wordt aan de specie water toegevoegd, verwarmd, geroerd en intensief, mechanisch 
belucht. Reactortechnieken werken hierdoor sneller dan landfarmtechnieken, maar zijn navenant ook 
kostbaarder. Verblijftijden liggen tussen 2 en 6 weken, afhankelijk van de specie. Binnen Reiniging in Reactoren 
worden twee uitvoeringsvormen onderscheiden, die beide effectief zijn gebleken (Paragraaf 2.4): 
I :  Batch slurrie-systemen: 

In Batchsystemen wordt de te reinigen slurrie eenmalig in de reactor gebracht. Na een opstartfase komt de 
afbraak op gang, en bij voldoende reiniging wordt de reactor geleegd en kan een nieuwe partij worden 
ingevoerd. Een voorbeeld van batch slurrie-systemen is het beluchtingsbassin (TNO). Dit is bedoeld voor 
het reinigen van de fijne fractie na hydrocyclonage. Voordeel is dat de fijne deeltjes makkelijk in suspensie 
gehouden kunnen worden (weinig energie). Bovendien zijn de grove fracties vaak simpel met 
fysisch/chemische technieken te reinigen. 

In Continue systemen wordt de te reinigen slurrie met een constante snelheid in de reactor gevoerd en 
gelijktijdig wordt het product afgetapt. Het voordeel van continue systemen is dat minder tijd verloren gaat 
met het opstarten en dat bacteriën zich optimaal kunnen aanpassen aan de omstandigheden. 
Een voorbeeld van een continu systeem is het Slurry Decontamination Process (Bird-Engineering). Dit SDP, 
oorspronkelijk ontworpen voor droge bodems, bestaat uit een serie van reactoren en is geschikt voor zowel 
ongescheiden als gescheiden specie. In de derde Pilotsanering is door Heidemij een continue reactor gebruikt 
voor de reiniging van een fijne fractie. 

2: Continue slurrie-systemen. 
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1.3: Verantwoording POSW programma biologisch reinigen 

1.3. I :  POSW randvoorwaarden 

De doelstellingen en randvoorwaarden van POSW [4] zijn bepalend geweest voor de opzet en de invulling van 
het programma ten aanzien van biologische verwerkingstechnieken. Ter advisering van de projectgroep 
Biologisch Reinigen is de Adviesgroep Biologisch Reinigen, bestaande uit experts, in het leven geroepen. 
Daarnaast fungeerde het Programmabureau en de Advies- en Stuurgroep als sturende elementen in de invulling 
van het programma. De belangrijkste aspecten vanuit de POSW doelstelling op de programma-invulling, worden 
onderstaand toegelicht. 

1: Bewijsvoering op pruktijkschaal 
Een van de randvoorwaarden van het POSW was dat de te onderzoeken technieken, binnen vier jaar in de 
praktijk moesten kunnen worden toegepast. Dit heeft op meerdere punten effect gehad. 

Soort verontreinigingen: 
Aangezien in 1989 de meeste kennis omtrent biologische afbraak van minerale olie en PAK aanwezig was, is de 
meeste aandacht aan technieken voor deze stoffen gegeven. Pas rond 1991 is gestart met een beperkt onderzoek 
naar de afbraak van gechloreerde verbindingen, en is het concept Reiniging in Depot ontstaan. 

Type micro-organismen: 
Bij aanvang van POSW werd biologische verwerking vooral met bacteriën onderzocht. Het gebruik van 
schimmels is veel later uit laboratoriumonderzoek naar voren gekomen. In tegenstelling tot bij bacteriën, wordt 
bij schimmels de afbraak uitgevoerd door enzymen die buiten de cel worden uitgescheiden (exo-enzymen). 
Hierdoor kunnen mogelijk ook dieper in de sedimentmatrix aanwezige verontreinigingen (en dus lagere 
eindconcentraties) bereikt worden. In 1996 is door POSW besloten om de toepasbaarheid bij waterbodems te 
onderzoeken. Dit is gebeurd in een NOBIS-project [23]. 

Schaalgrootte van onderzoek: 
Vanzelfsprekend hoort ook de schaalgrootte waarop de diverse technieken getest werden, onder de 
randvoorwaarde 'op praktijkschaal beproefd'. Naarmate de schaalgrootte toeneemt, wordt de vertaalbaarheid 
naar praktijktoepassing groter. Gestart is met het onderzoeken (literatuur-, laboratoriumonderzoek) van een 
groot aantal mogelijke technieken. Technieken die op basis van technologie, kosten en milieu-effecten positief 
beoordeeld werden, zijn verder opgeschaald. De schaalgrootte is in de loop der tijd toegenomen, terwijl het 
aantal technieken daalde. Uiteindelijk is de techniek Landfarming op demonstratieschaal (500 m3) onderzocht en 
is in de derde Pilotsanering van POSW biologische reiniging in een bioreactor (5000 m3) uitgevoerd. 

Onderzochte technieken: 
Aan het eind van POSW-I werden de technieken Intensieve Landfarming en het Beluchtingsbassin (bioreactor) 
als perspectiefvol betiteld, zodat zij in POSW-I1 verder opgeschaald en geoptimaliseerd werden. Voor opname 
van nieuwe technieken binnen het programma, diende voldoende bewijsvoering op voldoende grote schaal 
aanwezig te zijn. In POSW-I1 zijn ten aanzien van Landfarming de varianten Kasfarming (vanuit ervaring uit de 
bodemreiniging) en Extensieve Landfarming (vanuit onderzoekservaringen) aan het programma toegevoegd. 
Ook is de reactortechniek 'Slurry Decontamination Process' SDP) op basis van goede resultaten in NOVEM 
kader met terrestische bodems in het POSW programma opgenomen. Een geheel nieuw concept was Reiniging 
in Situ, waarbij de reiniging plaats vindt ter plekke in de waterbodem (zonder baggeren). Voor dit 'bio-baggeren' 
waren in 1992 diverse producten op de markt gekomen. 
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2: Technieken met een goed rendement 
Verwerking van baggerspecie is alleen zinvol indien de verwerking leidt tot producten die volgens de 
regelgeving in werken mogen worden toegepast (Bouwstoffenbesluit) of hergebruikt (streefwaarde ENW). 
Behalve de productkwaliteit spelen kosten en milieu-effecten een belangrijke rol in de bepaling van het 
rendement. De volgende aspecten onder deze randvoorwaarde zijn van belang. 

Chemische samenstelling 
De chemische samenstelling is (naast uitloging van metalen) bepalend voor de mogelijke eindbestemmingen van 
de producten. Reeds in POS W-I bleek uit een ringonderzoek dat tussen en binnen analyse-laboratoria variaties in 
de chemische samenstelling voorkwamen [24]. Een gemiddelde variatie voor olie en PAK ligt rond de dertig 
procent, Deze resultaten van het ringonderzoek zijn ook waargenomen in biologische afbraakcurves binnen één 
reactor. 
De NEN-normen voor chemische analyses in baggerspecie zijn nog in ontwikkeling. De variaties zijn mogelijk 
te wijten aan sub-optimale extractie-methoden en aan variaties in de wijze waarop de verontreinigingen in de 
specie voorkomen (gebonden, in de waterfase, afzonderlijke deeltjes). Daarnaast speelt de heterogene verdeling 
van verontreinigingen over het sediment een rol. Bij de analyse van olie kunnen bovendien humuszuren als olie 
gezien worden op de chromatogrammen [25, 261. In het PAK-QIP project [27] en het STOWA project 
'Karakterisering van baggerspecie ten behoeve van biodegradatie' [21] wordt gewerkt aan verdere optimalisatie 
van analyse technieken. 
Om de inter-laboratorium variatie ten gevolge van kleine verschillen te voorkomen, zijn vanaf 1992 alle 
chemische analyses door het zelfde STER laboratorium uitgevoerd. 

Monstername strategie 
Verontreinigingen blijken inhomogeen over (water)bodems verdeeld te zijn. Uit meerdere onderzoeken (o.a. 
Landfarming) is gebleken dat in twee monsters van een zelfde partij, die vlak bij elkaar genomen zijn, de 
concentraties een factor 10 of meer hoger kunnen liggen. In de eerste landfarmprojecten van POSW [DHV] is 
daarom overgestapt van het analyseren van mengmonsters naar steekmonsters. Op deze wijze werden extreem 
hoge gehalten zichtbaar. 
Voor het keuren van de kwaliteit van (0n)gereinigd materiaal zijn door het SCG (Service Centrum 
Grondreiniging) [28] en de CUR (Bouwstoffenbesluit) protocollen opgesteld [3]. 

Kosten en milieu-effecten 
De aandacht voor kosten en milieu-effecten is gaandeweg het POSW groter geworden. Naarmate meer 
duidelijkheid aanwezig was omtrent de technieken, konden berekeningen over kosten en milieu-effecten 
nauwkeuriger worden uitgevoerd. 
Voor bepaling van de milieu-effecten is gebruik gemaakt van het door de projectgroep Milieurendement 
opgestelde raamwerk. Hiermee zijn de milieu-aspecten van de biologische technieken gekwantificeerd en 
vergeleken. Het vaststellen van de risico's van restconcentraties kan hierbij genoemd worden. 
In 1997 is een kostenstudie uitgevoerd, waarin op basis van de meest recente technologische kennis, de kosten 
berekend zijn. 

3: Technieken voor de bulk van de Nederlandse specie 
De binnen POSW ontwikkelde technieken dienden toepasbaar te zijn op een groot deel van de Nederlandse 
verontreinigde baggerspecie. De markt voor biologische technieken is in potentie circa 20% van het totale 
aanbod. In dit deel wordt de kwaliteit van de specie bepaald door organische verontreinigingen. 
In 1992 werd bekend dat de resultaten van biologische reiniging (door variaties in bindingseffecten) sterk 
afhankelijk zijn van de specie die gereinigd wordt. Op dat moment is besloten om de verdere opschaling en 
ontwikkeling van diverse technieken uit te voeren met één en dezelfde specie. 
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Voor de keuze van de testspecie, zijn biodegradatietesten uitgevoerd op laboratoriumschaal. De geselecteerde 
species, hadden een PAK en olie gehalte dat representatief was voor de gemiddelde verontreinigde waterbodem 
in Nederland. De biodegradatieproeven waren moeilijk te beoordelen als gevolg van analysevariaties in 
combinatie met de relatief lage beginconcentraties [29]. Daarop zijn met zwaar verontreinigde sedimenten 
dezelfde proeven uitgevoerd. In deze species kon wé1 afbraak worden aangetoond: de analysevariaties was in 
deze species slechts als 'ruis' zichtbaar op de afbraaklijn [29]. 
Uiteindelijk is gekozen voor specie uit de Petroleumhaven te Amsterdam. De reden hiervoor was enerzijds dat 
met deze specie de afbraak goed gemeten kon worden (hoge beginconcentraties aan olie en PAK) en anderzijds 
zou mogelijk de derde Pilotsanering van POSW aan deze locatie worden uitgevoerd. Vanaf 1993 zijn met 
Petroleumhavenspecie onderzocht: intensieve landfarming, indirecte en directe kasfarming, beluchtingsbassin, 
SDP en diverse slurrie systemen in het kader van de aanbesteding voor de derde Pilotsanering. 

1.3.2: Projectenoverzicht 

Een overzicht van de uitgevoerde projecten wordt gegeven in tabel 1. 
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2: AFBRAA 

In dit hoofdstuk worden de opzet en res 
de vier biotechnologische concepten (in 
aangemaakt. De paragrafen zijn afzonde 

In hoofdstuk 3 worden de toepasbaarheidsaspecten van alle biologische 

n. Voor elk van 
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2.1: Reiniging in Situ 

2.1.1: Het concept 

Het concept Reiniging in Situ vindt plaats ter plekke in de waterbodem en is in POSW kader alleen onderzocht 
voor de aanpak van met olie en PAK verontreinigde specie en voor het reduceren van sliblaagdiktes. De 
belangrijkste procesconditie waaraan voldaan moet worden, is de inbreng van zuurstof die voor de afbraak van 
de verontreinigingen nodig is. 
Onder dit concept wordt niet verstaan, de van nature in situ optredende dechlorering van gechloreerde 
verbindingen. De afbraak van gechloreerde verbindingen komt in paragraaf 2.2 aan de orde. 

Voor landbodems is biologische in situ reiniging in volle opmars. Hier wordt met behulp van lucht- enlof 
waterstromen het contact tussen verontreinigingen, nutriënten en lucht gestuurd. Er wordt gebruik gemaakt van 
de natuurlijke geologische geaardheid van de terrestische bodem. In 1995 is speciaal voor de ontwikkeling van 
innovatieve technieken, het onderzoekprogramma NOBIS (Nederlandse Onderzoekprogramma 
Biotechnologische In-situ Sanering) gestart. 
Voor waterbodems is het sturen van water- of luchtstromen onder het water- en sedimentpakket moeilijker. 
Omstreeks 1992 kwamen via de particuliere sector een aantal procédés voor biologische in situ reiniging op de 
Nederlandse markt. De procédés waren gebaseerd op het toedienen van preparaten aan de waterbodem. 

I -...- 

I 

Figuur 7: Reiniging in Situ 

De preparaten bevatten de voor de afbraak 
benodigde ingrediënten: bacteriën, 
nutriënten enlof zuurstof dragende 
verbindingen. 
Deze preparaten worden ofwel over het 
oppervlaktewater uitgestrooid, ofwel in de 
waterbodem gemengd. Bij uitstrooiing 
komen de preparaten na bezinking op de 
waterbodem terecht. 
In contact met de waterbodem komt daar de 
biologische activiteit op gang en worden 
verontreinigende stoffen enlof organisch 
materiaal in de waterbodem afgebroken. 

Vanwege de eenvoud en de lage kosten, werd deze aanpak door probleembezitters positief ontvangen. Meerdere 
proefprojecten werden uitgevoerd en resulteerden in positieve artikelen in de pers. In de meeste gevallen werden 
deze (proeflprojecten door de leveranciers van de procédés uitgevoerd. 

Bij in Situ reiniging dienen andere regels in acht genomen te worden dan bij ex situ reiniging. Men werkt 
immers in het oppervlaktewater, waarvoor regelgeving ten aanzien van de kwaliteit bestaat (WVO). 
Eventuele nadelige effecten kunnen optreden direct na toediening van de producten, of nadat de biologische 
afbraak is begonnen. 
Het directe effect kan bestaan uit een verhoging van gehalten aan nutriënten of andere verbindingen die in de 
preparaten aanwezig zijn. Indirecte nadelige effecten kunnen ontstaan door de biologische activiteit. Bij de 
afbraak van slib kunnen aan het organisch materiaal gebonden zware metalen in het oppervlaktewater terecht 
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komen. Bij de afbraak van stoffen kunnen omzettingsproducten naar de waterfase diffunderen. 
In Situ reiniging van waterbodems heeft de belofte een goedkope en simpele oplossing te bieden. Mogelijke 
nadelige effecten dienen echter goed onderzocht te worden, vanwege de beperkte sturingsmogelijkheden na 
toediening van de preparaten. 

2.1.2: De projecten 

Binnen POSW is in 1992 besloten om vier op dat moment op de markt verschenen procédés nader te onderzoe- 
ken. De motivatie hiervoor was tweeledig. Indien de methode effectief zou blijken te zijn, zou een simpel en 
goedkoop alternatief voor de gangbare wijze (baggeren-transport-verwerkinglstorten) kunnen worden gegeven. 
Aan de andere kant was het hierdoor mogelijk een beeld van de mogelijke effecten op de oppervlakte- 
waterkwaliteit te verkrijgen. 

Dit onderzoek werd op onafhankelijke wijze uitgevoerd, in samenwerking met diverse partijen: de 
productleveranciers (levering en dosering van de producten), Grontmij Advies en Techniek (veldonderzoek en 
chemische samenstelling), Bioclear milieubiotechnologie (laboratorium onderzoek en bacteriële samenstelling), 
Haskoning Koninklijke Ingenieurs (eindrapportage en literatuuronderzoek). 

De onderzochte producten waren de volgende: 
1 .  ABR-CIS (Augmented Bio Reclamation/Conditions In Situ) (van Consulmij bv); 
2. CWR (ClearWaterRevival) (van Makuport bv) 
3. Aquaplancton (van PMK) (per 1- 1-94: Hydroperfect van Symbionics s.a.r.1.) 
4. Udati-Biovase en Udati-Metir (van Udati Nederland bv) 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in 1994 [30] en hebben geleid tot een RIZA-advies aan de 
waterkwaliteitsbeheerders inzake biologische in situ reiniging van waterbodems [3 11. Dit heeft geleid tot 
vervolgonderzoeken. In paragraaf 2.1.3 worden de resultaten van het POSW onderzoek beschreven, in paragraaf 
2.1.4 wordt op vervolgonderzoeken ingegaan. 

2.1.3: Resultuten POSW onderzoek 

Het onderzoek bestond uit meerdere onderdelen, welke onderstaand achtereenvolgend besproken worden: 
I .  Literatuuronderzoek naar productinformatie en praktijkproeven 
2. Analyse van chemische en bacteriële samenstelling 
3. Testen van effecten onder verschillende condities 
4. Evaluatie, eindrapportage en Wvo-advies 

Literatuurstudie 
Het onderzoek werd gestart met een evaluatie van de door de leveranciers verstrekte productinformatie. Om een 
indruk te geven van de werkwijze en samenstelling van de producten, wordt hiervan in tabel 2 een samenvatting 
gegeven. 
De hierin vermelde kosten zijn door POSW berekend aan de hand van de contracten met de leveranciers voor de 
reiniging van 300 mz waterbodem. Bij grotere oppervlakten zullen de kosten lager worden. 
Alle producten bevatten kalk en alle producten behalve Aquaplancton bevatten bacteriën. Alle producten, 
behalve ABR-CIS, dienen op het oppervlaktewater uitgestrooid te worden. Bij ABR-CIS worden de preparaten 
mechanisch in de bodem vermengd. De producten ABR-CIS en CWR bevatten ook zuurstofdragende verbindin- 
gen ('natuurlijke mineralen', 'organisch dragermateriaal'). Udati levert ook het nevenproduct Udati-Metir, 
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bestaande uit een lamellair silicaat, dat speciale metaalbindende eigenschappen heeft. 

per dosering 
toediening 
totaal 

fl 6.750,-- fl 6 500,- fl 200,- fl 1 125,- 

fl 1 1  050.- fl 3 000.-- fl, _-_-_-_ fl. 400,-- 

fl 17 800,-- f l .  9.500,-- fl 200,-- fl. 1 525,- 

In de productinformatie werden ten aanzien van de werkingsmechanismen systemen beschreven die in principe 
mogelijk zouden kunnen zijn. De beschrijving was vaak onvoldoende onderbouwd. 
Het literatuuronderzoek naar praktijkervaringen, was gebaseerd op de volgende proefprojecten: 

ABR-CIS: Balk, Bergambacht, Zierikzee. 
CWR: 
Udati: Henven 

Arnhem, Den Haag, Enkhuizen, Haarlem, Huizen 

Een deel van deze projecten was uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijke instanties. Voor alle 
onderzoeken gold dat de opzet vaak summier was, de uitgangssituatie onvoldoende goed was vastgelegd en dat 
het volgen van de gebeurtenissen in zowel blanco controlevakken als behandelde vakken, met een te gering 
aantal monsters voor een betrouwbare beoordeling werd uitgevoerd. 
De conclusie van het literatuuronderzoek was dat de productinformatie wel aanwijzingen, maar onvoldoende 
bewijzen voor mogelijke effectiviteit bevatten. De reeds uitgevoerde praktijkproeven waren onvoldoende 
gedocumenteerd. De conclusie was dat het zinvol was een nader vergelijkend onderzoek uit te voeren. 

Analyse van de cliemisclie samenstelling van de producten 
Het eerste deel van het experimentele onderzoek bestond uit het analyseren van de chemische samenstelling. Het 
doel van deze analyse was het opsporen van werkzame bestanddelen en de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen of Nutriënten in relatie tot de WVO. 
De conclusie was dat de vier producten voor een groot deel (10 - 100%) uit kalk bestonden. Daarnaast kwamen 
in de producten hoge gehalten aan sulfaat, fosfaat, N-kjehldal en/of zink voor. Het sulfaat kan mogelijk dienen 
als alternatieve zuurstofbron tijdens de in situ reiniging. 

De samenstelling van de producten kan niet rechtstreeks vertaald worden naar concentraties in het 
oppervlaktewater. Hierbij spelen meerdere diffusie en stromings-effecten een rol. Effecten op sediment en 
oppervlaktewater zijn daarom gemeten na toediening van de preparaten in de Kameriksche Wetering (zie 
'werking onder veldcondities'). 
De eerste test betrof het bepalen van het Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV). Er bleek geen wezenlijk verschil 
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te bestaan in sediment met en zonder producten. De BZV, lag rond de 1 á 2 mg/liter, de BZV,, tussen de 5 á 8 
mgiliter. 
Ook werd in het poriewater van het sediment uit de (0n)behandelde vakken gemeten. Eén week na toediening 
van de producten bleek dat ten opzichte van de uitgangssituatie de gehalten voor de meeste stoffen in het 
poriewater waren afgenomen. Alleen het gehalte aan ortho-fosfaat was zowel in de behandelde als in het 
onbehandelde monster verdubbeld tot circa 1,2 mg PAiter. 
Tenslotte werd een 'worst case' benadering gevolgd. Berekend werd welke concentraties aan stoffen in het 
oppervlaktewater zouden komen, wanneer de producten instantaan en volledig zouden oplossen. Voor de 
Kameriksche Wetering zou alleen Udati een overschrijding geven van de grenswaarden (ENW) voor fosfaat, 
stikstof en sulfaat. 
De conclusie was dat de producten weinig directe schadelijke effecten op het oppervlaktewater zouden hebben 
en dat sulfaat mogelijk als alternatieve zuurstofbron zou kunnen dienen. 

Analyse van de bacteriële samenstelling 
Vervolgens werd onderzocht welke typen bacteriën zich in de preparaten bevonden [30]. Dit werd gedaan met 
de Most Probable Number methode. Aangezien in het product Aquaplancton geen bacteriën waren toegevoegd, 
is dit alleen bij ABR-CIS, CWR en Udati uitgevoerd. Het doel was de eventuele stimulans door de aanwezigheid 
van PAK en olie afbrekende bacteriën in te kunnen schatten. 

Het resultaat was dat het aantal heterotrofe bacteriën (niet specifieke bacteriën) varieerde van 10' tot 10" per 
gram product. Een klein aantal bacteriën had de potentie om olie en PAK af te breken. Bij de door de producen- 
ten voorgeschreven dosering zou dit een toename inhouden van 1% van het aantal olie-afbrekende bacteriën dat 
al van nature aanwezig is. Voor PAK-afbrekende bacteriën was dit percentage nog lager. Bovendien moest de 
dosering met een factor 100 verhoogd worden om de activiteit van deze olie en PAK-afbrekende bacteriën 
zichtbaar te krijgen in mineralisatie-testen. 
De conclusie was dat de bijdrage van de bacteriën van de preparaten aan de stimulering van de in situ afbraak, 
gering zou zijn. 

Testen van effecten onder verschillende condities 
De volgende stap in het onderzoek bestond uit het proefondervindelijk vaststellen van de werking van de vier 
producten. Dit vond plaats a) onder optimale condities in het laboratorium (maximaal haalbare effecten), b) 
onder gesimuleerde veldcondities (voor een betere beoordeling van de resultaten) en c) onder daadwerkelijke 
veldcondities (voor een goede relatie naar de praktijk). 

Omdat het bekend was de effectiviteit van biologische reiniging per behandelde specie kan variëren, werden 
twee verschillende species gekozen. Na zorgvuldige selectie op stroming, sliblaagdikte, lozingspunten en specie- 
eigenschappen, werden hiervoor de locaties Kameriksche Wetering en Apeldoorns kanaal gekozen. De 
samenstelling van deze species is weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 Samenstelling van de specie uit de Kameriksche Wetering en het Apeldoorns Kanaal 

Ondanks het zorgvuldige vooronderzoek, bleek bij het aanleggen van de slibschermen voor het 
praktijkonderzoek, dat de stroming in het Apeldoorns kanaal te sterk was. Het praktijkonderzoek is om deze 
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reden alleen in de Kameriksche Wetering uitgevoerd. 

a) Werking onder optimale condities 
Om de maximaal mogelijke effecten op sediment vast te stellen, zijn batch-experimenten in het laboratorium 
uitgevoerd. Hierbij zijn voor biologische activiteit optimale condities aangelegd: volledige menging, een 
temperatuur van 20 "C en een aëroob milieu. De incubaties hebben 16 weken geduurd en zijn uitgevoerd met de 
twee geselecteerde sedimenten. Om de werking van zuurstofdragende verbindingen in ABR-CIS en CWR vast te 
stellen, zijn dezelfde experimenten uitgevoerd onder anaërobe condities. De resultaten worden in figuur 8 
weergegeven. 
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Figuur 8: Resultaten van batchproeven 

Wanneer lucht werd toegevoegd trad in de meeste batches afbraak van olie en PAK op. Een uitzondering 
vormen de blanco batch en de batch met CWR met specie uit het Apeldoorns Kanaal. Hier is veel minder 
afbraak aanwezig. Zonder toevoeging van lucht werd géén afbraak van PAK, maar in veel gevallen duidelijk een 
toename in de PAK-gehalten waargenomen. De afbraak van olie verliep nog wel zonder toegevoegde zuurstof. 
Storing van humuszuren bij de analyse en het achterblijven van olie aan de glaswand kunnen mogelijke 
verklaringen zijn. Ook de olie-afbraak verliep het minst goed in de blanco's en de batch met CWR. 
De verklaring voor de licht verbeterde werking met ABWCIS, Aquaplancton en Udati in aanwezigheid van 
zuurstof, ligt in de pH-bufferende werking van deze producten. Wanneer lucht aanwezig is kan de biologische 
afbraak op gang komen. Hierdoor wordt de zuurgraad van de specie verlaagd, indien geen pH-buffering (zoals 
in de blanco en bij CWR) aanwezig is. Deze lage pH remt vervolgens weer de biologische afbraak. Wanneer 
geen zuurstof aanwezig is (anaërobe batches) of de pH-buffering van de specie zelf goed is (Kameriksche 
Wetering) is het positieve effect van de pH-buffering niet aan de orde. 

37 



6) Werking onder gesimuleerde veldcondities 
Om de veldsituatie te simuleren en effecten op sediment toch goed te kunnen meten, zijn in het laboratorium 
kolomexperimenten, bij 20 "C, uitgevoerd. In de stilstaande glazen kolommen is evenals in situ een anaëroob 
milieu aanwezig en kunnen sliblaagdikte en effecten op het bovenstaande water nauwkeurig worden gevolgd. 
De proeven hebben 24 weken geduurd. 
De sliblaagdikte is op 5 tijdstippen nauwkeurig vastgesteld. In alle kolommen bleef de sliblaagdikte gedurende 
24 weken nagenoeg gelijk (variaties ca. 3 YO van de 40 cm laagdikte aan het begin). In de bovenlaag van de 
kolommen werd een verlaging in het organische stof gehalte gemeten. Echter, dit was te wijten aan consolidatie 
van fijn materiaal naar de onderlaag en niet aan biologische afbraak. 
Evenals in de anaërobe batchproeven werden de PAK-gehalten sterk verhoogd. In de kolommen werd een zelfde 
effect voor olie waargenomen (in tegenstelling tot de afname van olie in de (an)aërobe batchproeven). De pH 
van het sediment was in alle gevallen (ook in de blanco en met CWR) neutraal. Verhoogde gehalten aan metalen 
zijn noch in het poriewater, noch in het bovenstaande water aangetroffen. 
De conclusie is dat zonder menging en in afwezigheid van zuurstof, geen enkele biologische activiteit optreedt. 
De bufferende werking van ABR-CIS, Udati en Aquaplancton heeft hier geen effect. 

c) Werking onder veldcondities 
Vanwege het belang om de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk te verkrijgen, is parallel aan het 
laboratoriumonderzoek in de Kameriksche Wetering een praktijkonderzoek uitgevoerd. 
In het veldonderzoek in de Kameriksche wetering, werden de producten gedoseerd in met slibschermen 
gecreëerde proefvakken van circa 30 bij 13 meter. 
Omdat bij ABR-CIS het preparaat mechanisch in de bodem verwerkt moet worden, zijn voor ABR-CIS zijn 
twee vakken ingericht. In één vak werd de totale behandeling (toevoeging product in de bodem door middel van 
mechanisch mengen) toegepast en in het andere vak werd alleen de mechanische behandeling (geen product- 
dosering) uitgevoerd. De dosering van Udati, CWR en ABR-CIS is verzorgd door de productleveranciers of hun 
vertegenwoordigers. Aquaplancton is door de uitvoerder volgens voorschrift toegediend. 
Het experiment is in oktober 1992 van start gegaan en heeft geduurd tot september 1993. In juli 1993 is aan de 
producenten de gelegenheid geboden om opnieuw product toe te dienen, om van het warme zomerseizoen te 
profiteren. Alleen de leveranciers van CWR en Aquaplancton hebben hiervan gebruik gemaakt. 
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Figuur 9: Resultaten veldproeven 

De olie-concentraties bleken in geen van de 
vakken te veranderen. Verrassend was dat 
het PAK-gehalte in alle proefvakken een 
afname (van circa 50 %) werd waargeno- 
men. Hiervoor werd geen goede verklaring 
gevonden. Daarom is het PAK-gehalte in 
de Kameriksche Wetering nog tot het najaar 
van 1995 gevolgd (zie par. 2.1.4). 
Het organische stof gehalte bleef in álle 
proefvakken - dus ook in het blancovak - 
nagenoeg gelijk, terwijl in alle vakken een 
afname in het slibvolume (tot 25 Yo) werd 
waargenomen. 

Vermindering van het slibvolume zou veroorzaakt kunnen zijn door slibtransport of fysischichemische 
processen. 
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Bij het vaststellen van de nulsituatie bleek dat het PAK-gehalte aan de ene zijde veel hoger was dan aan de 
andere zijde. Een nader onderzoek liet zien dat dit niet veroorzaakt werd door toevallige analysevariaties, maar 
door locale verschillen binnen een proefvak. Vervolgens zijn de beide zijden afzonderlijk gemonitoord. Deze 
waarneming leert dat in situ locale verschillen in gehalten aanwezig kunnen zijn en dus goede vaststelling van de 
beginsituatie, de keuze van monstername en proefvakken van groot belang zijn bij het vaststellen van effecten in 
SltU. 
De conclusies van het veldonderzoek waren in overeenstemming met die van het laboratoriumonderzoek. De 
toediening van de producten resulteerde, in vergelijking met het onbehandelde vak, niet in een afname in PAK- 
en oliegehalte, noch in een sliblaagreductie. Een belangrijke lering die getrokken werd, was dat bij metingen in 
het veld, de heterogeniteit van de specie, alsmede de sliblaagdikte bepalingen moeizaam verlopen. 

Evaluatie POSW onderzoek 
De eindconclusies van het onderzoek hielden in dat de geteste producten niet leiden tot een verbetering van de 
biologische afbraak in de Kameriksche Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Ook waren hierbij geen negatieve 
effecten op het oppervlaktewater opgetreden. De verklaring voor het gebrek aan activatie van de biologische 
afbraak is gelegen in de ineffectieve zuurstoftoediening. Dit is niet verwonderlijk in vergelijking met de 
luchttoediening in Landfarms of Reactoren (paragraaf 2.3 en 2.4). Indien een goede zuurstof-inbreng in situ 
mogelijk is, kan biologische afbraak mogelijk optreden in de waterbodem. Op dat moment zou wederom 
gewaakt moeten worden voor de negatieve bijeffecten (vrijkomen van metalen of omzettingsproducten). 

Als gevolg hiervan is door RIZA een advies aan de waterkwaliteitsbeheerders gegeven om biologische in situ 
reiniging (ook wel biobaggeren) Wvo-plichtig te stellen en vergunning-aanvragen alleen ontvankelijk te 
verklaren bij een succesvol afgerond laboratoriumonderzoek. Voor het laboratoriumonderzoek is door RIZA een 
uitvoeringsprotocol opgesteld [3 11. In batch en kolomproeven moet worden aangetoond dat het betreffende 
product, met de betreffende specie een positieve werking heeft, zónder nadelige bijeffecten. Het Wvo-advies 
[3 I]  is tezamen met het onderzoeksrapport [30] onder de waterkwaliteitsbeheerders verspreid. 

2.1.4: Resultaten vervolg onderzoeken 

Het RIZA advies is in verschillende gevallen opgevolgd, waarop diverse laboratoriumonderzoeken volgens het 
protocol zijn uitgevoerd. Ook zijn enkele vervolgonderzoeken uitgevoerd. Onderstaand worden de resultaten 
kort beschreven. 

Vervolg monitoring Kameriksche Wetering 
De afname van PAK (50%) en organische stof (25%) in alle vakken gedurende het veldonderzoek van het 
POSW project, werd nader bestudeerd [32]. Hiervoor werd de monitoring nog tot het najaar 1995 voortgezet in 
het blanco vak. Nu waren geen slibschermen geplaatst. Na ruim één jaar bleek dat de PAK-gehalten met 
fluctuaties weer terug was gekomen op 75% van de oorspronkelijke waarde. De ratio tussen de lagere en hogere 
PAK-verbindingen veranderde niet meer. Een statistische analyse liet zien dat over de totale periode geen 
significante verlaging van het PAK-gehalte was opgetreden. Op basis van literatuur werd onderzoek gedaan naar 
mogelijke bronnen voor PAK. 
De conclusie van dit onderzoek was dat in vergelijking met andere locaties de fluctuaties relatief gering zijn. 
Ook werd geconcludeerd dat -ondanks het feit dat de Kameriksche Wetering een eenvoudig watersysteem is- er 
onvoldoende kennis bestaat over de slibhuishouding en de daarmee samenhangende PAK-balans. 

Statistische analyse van resultaten met Udati bij de Oude Waal 
Door Rijkswaterstaat Gelderland werd in 1993 - 1994 een proefproject met Udati uitgevoerd in de Oude Waal. 
De eerste publikaties [ 3 3 ]  waren positief. Het product zou een afname van 30% van de PAK gehalten hebben 
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bewerkstelligd. De PAK-gehalten waren echter alle gecorrigeerd voor organische stof en waren relatief laag (8 
mgikgds). De 30% afname zou mogelijk binnen de analysevariaties kunnen vallen (zie par. 1.3). Op advies van 
POSW is een vervolgproject gestart, waarin extra metingen zijn verricht en een statistische beoordeling van alle 
data is uitgevoerd. Dit onderzoek [34] wees uit dat de eerder getrokken conclusie gebaseerd was op statistisch 
onvoldoende informatie. Voor een statistisch verantwoorde conclusie dienen veel meer analyses gedaan te 
worden. 

C WR voor sliblaagreductie stadsgrachten Den Haag 
Voor de mogelijke toepassing van CWR (Makuport bv) voor sliblaagreductie in de stadsgrachten van Den Haag, 
werd door Hoogheemraadschap van Delfland een protocol onderzoek gevraagd. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
door Oranjewoud in opdracht van de gemeente Den Haag. De resultaten werden in 1996 gepubliceerd [35]. Uit 
de batchproeven bleek dat pH-buffering (door kalk of door CWR) een positief effect had op de afbraak van 
organisch materiaal. Onder anaërobe condities verliep de afbraak van het organische materiaal in aanwezigheid 
van CWR minder goed dan in aanwezigheid van zuurstof. Statistische analyse liet zien dat er geen significant 
verschil bestond tussen de afbraak van organische stof na toediening van CWR of kalk. In kolomproeven werd 
na 5 weken met of zonder product, maximaal 3% sliblaagreductie gemeten. Ook hier bleek de sliblaagmeting in 
proefvakken op locatie problemen te geven. In alle vakken werd afname waargenomen, met rendementen tussen 
de 7,75% en 17,0%. Statistische analyse leerde dat er geen significante verschillen tussen de behandelde en 
onbehandelde vakken aanwezig waren. De conclusie van het onderzoek was dat het toepassen van CWR in de 
Haagse stadsgrachten geen significante sliblaagreductie teweeg zou brengen. 
De producent mocht op het rapport reageren, waarbij (evenals bij het POSW onderzoek) niet ingegaan werd op 
de laboratoriumresultaten, maar alleen op de moeilijker te beoordelen veldresultaten. 

CWR voor biologisch baggeren van de Lits 
Door Waterschap West Friesland werd in 1995 toestemming gegeven om CWR toe te passen voor het biologisch 
baggeren van de Lits te Rottevalle. In de Wvo-beschikking werden eisen gesteld aan monitoring en rapportage. 
De Lits was al een keer eerder met CWR behandeld, waaruit geen eenduidige resultaten naar voren kwamen. 
Een tweede behandeling werd uitgevoerd. Plaatselijke couranten hebben naderhand melding gemaakt van 
baggerwerkzaamheden [pers. comm., Waterschap West Friesland]. 

Biologische in situ reiniging met mechanische beluchting te Hoorn 
In de gemeente Hoorn werd in 1994 een alternatief systeem aangeboden, door de firma Koops Services. Deze 
firma beoogde het zuurstofgebrek in de bodem op te heffen door een mechanisch beluchtingssysteem. De 
gemeente heeft waterkwaliteitsbeheerder RWS IJsselmeergebied om advies gevraagd, waarna het Wvo-protocol 
in gang is gezet. Voor het testen van de werking van dit procédé werd door RIZA een alternatief protocol 
opgezet, aangezien de manier van beluchten afwijkend was [36]. 
Het laboratoriumonderzoek (Bioclear Milieutechnologie bv) wees uit dat de gebruikte preparaten olie en PAK 
afbrekende bacteriën bevatten. De afbraakresultaten ten aanzien van PAK, lagen wederom in de ruis van 
analysevariaties. Door RWS IJsselmeergebied en RIZA is besloten om een semi-praktijkproef, in een met 
damwanden afgezet stuk in de haven van Hoorn toe te staan. De proef werd door RWS IJsselmeergebied en 
POSW nauwkeurig gemonitored en vond plaats in augustus tot november 1995 [37]. 
In de periode van vier maanden, bleek circa 29% van het slib nog niet belucht te zijn. In de behandelde laag was 
19% van de PAK'S afgebroken, wat binnen de gebruikelijke marge (30%) aan analysevariaties ligt. Wanneer 
daar nog bij genomen wordt dat dit resultaat behaald werd in een vak van 10 bij 22,5 meter, gedurende een 
periode van ruim 3 maanden, is een efficiënte biologische in situ reiniging van de gehele haven moeilijk 
voorstelbaar. Van het te baggeren profiel was na afloop nog 58% van klasse 3 of 4 kwaliteit, in sommige 
gevallen veroorzaakt door metalen die niet met het biologische proces verwijderd kunnen worden. Ten aanzien 
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van de waterfase bleken verhoogde gehalten aan fenantreen, zink, nitraat en zwevende stof te ontstaan. Het doel 
van het biobaggeren was een kwaliteitsverbetering van klasse 3 naar 2 te bereiken. Voor klasse 2 specie zou een 
vergunning kunnen worden aangevraagd voor (baggeren gevolgd door) berging in zandwinputten. Zeker met 
een dergelijk uiteindelijk doel, is ex situ biologische reiniging veel effectiever dan in situ reiniging. 

Evaluatie vervolg onderzoeken 
De vervolgonderzoeken wijzen alle in dezelfde richting. De producten hebben weinig meerwaarde op de 
biologische afbraak van verontreinigende stoffen en slib. 
Het beoordelen van de afname in gehalten en sliblaagdiktes is een punt van aandacht. Indien afname in gehalten 
werd waargenomen, lag deze vaak binnen de 30% analysevariatie. Dit betekent dat een groot aantal monsters 
geanalyseerd moet worden om tot een betrouwbare conclusie te kunnen komen. Dit geldt zeker voor 
veldsituaties waarin natuurlijke variaties in gehalten en slibtransport optreden. In het laboratorium treden deze 
effecten minder op en kunnen sliblaagdiktes met grote betrouwbaarheid gemeten worden. 

2.1.5: Conclusies en Aanbevelingen 

De beperkende factor voor biologische in situ reiniging is zuurstof. Geen van de vier door POSW 
onderzochte producten was na toediening op de voorgeschreven wijze, in staat de zuurstofloosheid van de 
waterbodem op te heffen. Geen van de producten heeft dan ook geleid tot een verbetering van de afbraak in 
situ. 

Het Koops-procédé waarbij mechanisch lucht in de waterbodem gebracht werd, bleek te weinig effectief om 
een goede beluchting te realiseren. Dit is niet verwonderlijk wanneer men de mate van luchttoediening 
vergelijkt met die van ex situ biologische technieken in reactoren. 

De door POSW onderzochte producten hadden een pH-bufferende werking (m.u.v. CWR). Deze kan 
effectief zijn bij aanwezigheid van voldoende zuurstof de eerste randvoorwaarde voor de biologische 
afbraak. De aantallen en activiteit van olie- en PAK-afbrekende bacteriën in de producten waren dusdanig 
laag dat deze geen stimulans voor de in situ reiniging zouden inhouden. 

Er zijn in het POSW-onderzoek geen nadelige effecten van de producten op het oppervlaktewater waargeno- 
men. Er is echter ook geen biologische activiteit opgetreden. Indien biologische activiteit in situ wél op zou 
treden, bestaat echter de kans dat negatieve effecten wel optreden. Door afbraak van organisch materiaal 
kunnen daaraan gebonden zware metalen vrijkomen. Ook kunnen mogelijk schadelijke omzettingsproducten 
van verontreinigende stoffen ontstaan. 

Metingen in het veld zijn sterk onderhevig aan variaties ten gevolge van slibtransport en de inhomogene 
verdeling van verontreinigende stoffen in het slib. Dit leidt tot variaties in metingen die kunnen oplopen tot 
50% (PAK-gehalte) en 25% (sliblaagdikte). Voor een goede beoordeling van de situatie in het veld, dienen 
vele monsters genomen te worden. Een monsternamestrategie dient hiervoor ontwikkeld te worden. 

In laboratoriumproeven is de betrouwbaarheid van de metingen groter (fluctuaties kleiner). Dit geldt met 
name voor kolomproeven waarin de sliblaagdikte nauwkeurig en betrouwbaar gemeten worden. In geen van 
de onderzoeken is in het laboratorium eenduidig vastgesteld dat de producten een sliblaagreductie of 
verlaging van de verontreinigingen veroorzaakte. 
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O Biologische in situ reiniging kan effectief zijn, wanneer voldaan wordt aan de benodigde, efficiënte 
zuurstofinbreng. Op dat moment dient echter gewaakt te worden voor de door biologische activiteit 
mogelijke nadelige effecten (vrijkomen van zware metalen en omzettingsproducten). Tevens wordt gewezen 
op de problematische monitoring in situ, van zowel sliblaagdikte, verontreinigingsgehalte en effecten voor 
het oppervlaktewater. 

O De effectiviteit van biologische in situ reiniging wordt op basis van de nu verkregen resultaten en de 
toegepaste werkwijzen, als gering ingeschat. 
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2.2: Reiniging in depot 

2.2.1: Het concept 

Het concept Reiniging in Depot is specifiek bedoeld voor de aanpak van baggerspecie die verontreinigd is met 
gechloreerde organische stoffen, zoals hexachloorbenzeen (HCB) en poly-chloor-bifenylen (PCB's). Tot het eind 
van de tachtiger jaren werd gedacht dat dit soort verbindingen persistent in het milieu voorkwamen. Daarna 
bleek uit laboratorium- en veldstudies, dat biologische afbraak mogelijk is. 
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Figuur 10: Twee-stap afbraak van HCB 

Het bijzondere aan de afbraak van gechlo- 
reerde verbindingen, is dat deze in twee 
stappen verloopt waarbij eerst géén en dan 
juist wé1 zuurstof aanwezig moet zijn [38]. 
In de eerste, zuurstofloze stap worden chlo- 
oratomen van de ringstructuren verwijderd: 
dechlorering. Hierbij ontstaan steeds lager 
gechloreerde tussenproducten. 
Wanneer nog slechts drie chlooratomen 
over zijn, kunnen andere bacteriën de 
producten van HCB (m.u.v. 1,3,5-tri- 
chloorbenzeen) mineraliseren tot water, 
koolzuur en chloride. Hierbij is dan wel 
zuurstof nodig. 

Hieruit is het idee van Reiniging in Depot ontstaan. In tegenstelling tot de aanpak van met olie en PAK veront- 
reinigde specie, kan bij gechloreerde verbindingen gebruik gemaakt worden van het van nature anaërobe milieu 
van de waterbodem. 
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Figuur 11: Reiniging in Depot 

De specie wordt na baggeren in depot ge- 
spoten, waarbij niet direct ontwaterd wordt. 
Door een laag water op de specie te laten 
staan, kan de zuurstofloosheid gehandhaafd 
blijven. Hierdoor kan het dechlorerings- 
proces op gang gebracht worden. 

Nadat de dechlorering voldoende ver is 
gevorderd, wordt het depot ontwaterd, kan 
lucht in de specie komen en kan de tweede 
stap starten: mineralisatie naar water en 
koolzuur. De tweede stap is vergelijkbaar 
met landfarmtechnieken (zie par. 2.3). 

Door het anaërobe karakter van de waterbodem, kan dechlorering ook in situ optreden. In de meeste gevallen 
blijkt de dechlorering uitgevoerd te worden door van nature in de bodem voorkomende micro-organismen. Bij in 
situ afbraak ligt de halfwaardetijd voor PCB's in de ordegrootte van tientallen jaren. Voor HCB in het Ketelmeer 

43 



was de in situ halfwaardetijd zeven jaar [39]. 
In het laboratorium verloopt de dechlorering sneller, de halfwaardetijden liggen hier in de ordegrootte van 
enkele weken. In het laboratorium wordt gewerkt onder procescondities die de biologische activiteit stimuleren. 
Naast menging en een geschikte temperatuur, kan de dechlorering door de aanwezigheid van makkelijk 
afbreekbare substraten als lactaat en acetaat gestimuleerd worden. Deze substraten leveren de elektronen voor 
het vrijmaken van de chlooratomen volgens het mechanisme van 'reductieve dechlorering'. 
Het karakter van Reiniging in Depot is extensief. Dit wil zeggen dat een goedkope en eenvoudige oplossing 
geboden wordt. Intensieve maatregelen als verwarming en menging worden buiten beschouwing gelaten. De 
voornaamste processturing betreft de zuurstofconcentratie. Daarnaast kunnen toeslagstoffen (substraten, 
entmateriaal) gebruikt worden. 
Door de extensieve stimulatie van de afbraak, blijven de benodigde verblijftijden relatief lang: tussen de 5 en 15 
jaar, afhankelijk van het type specie. De goedkope en simpele werkwijze kunnen in bepaalde situaties deze lange 
verblijftijden rechtvaardigen. AI met al beoogt Reiniging in Depot, door eenvoudige beïnvloeding van 
omgevingscondities, het karakter van berging te wijzigen van 'eeuwig' naar 'eindig'. 
Hierbij wordt uitgegaan van een 'extensieve aanpak', waarbij enkel toeslagstoffen worden gebruikt om het 
proces te beïnvloeden. Ook is het mogelijk om geen enkele stimulatie te verrichten en de natuurlijke processen 
enkel te monitoren. In dat geval wordt gesproken van 'intrinsieke biorestauratie' (intrinsiek = bodem- 
eigeninatuurlijk). 

2.2.2: De projecten 

Ten aanzien van Reiniging in Depot zijn de volgende projecten uitgevoerd: 
Initieel laboratoriumonderzoek (1 99 1) 
Praktijkproef Extensieve reiniging (1 994/1995) 
Aanvullend laboratoriumonderzoek ( 199511 997) 
Praktijkproef Intrinsieke reiniging (vanaf 1995) 

Onderstaand worden de projecten kort toegelicht. 

Initieel luboratoriumonderzoek 
In 1991 zijn dechlorerings-proeven uitgevoerd met specie uit het Zeehavenkanaal te Delfzijl. In deze specie 
werden HCB gehalten tot aan 200 mg/kg ds waargenomen. In het laboratorium bleek dat in deze specie goede 
dechlorering optrad [40]. Er werden halfwaardetijden van 2 weken bereikt. Daarop is besloten om na de 
sanering van het Zeehavenkanaal, een praktijkproef in depot uit te voeren. 

Praktijkproef extensieve reiniging 
De sanering van het Zeehavenkanaal vond plaats in de winter van 1993-1994. Van het sterkst verontreinigde 
materiaal (tot aan 200 mg/kg ds HCB) werd 6.000 m3 in een klein depot (66 bij 80 meter) gebracht. 
Het depot is voorzien van een HDPE-folie, waarop de specie is aangebracht. Er werd een waterlaag van circa 
één meter op de specie gehouden. Tenslotte was voorzien in een ontwateringssysteem, om voor het opstarten 
van de tweede stap in de afbraak een aëroob milieu te kunnen creëren. 
Het project is uitgevoerd door Bioclear Milieubiotechnologie in samenwerking met RWS Noord Nederland en 
RWS Bouwdienst. Het doel was om de haalbaarheid van het concept onder praktijkcondities te testen. Gestart 
werd met een extensieve behandeling, waarbij het effect van verschillende toeslagstoffen op de dechlorering 
werd onderzocht. De keuze van de toeslagstoffen werd gebaseerd op resultaten van het literatuuronderzoek [in 
381. 
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Figuur 12: Monitoring opstelling in depot 

Verschillende combinaties aan toeslagstof- 
fen werden getest: lactaat (elektron-donor), 
nutriënten, anaëroob korrelslib en zetmeel- 
houdend derivatenslib van Avebé 
(entmateriaal). 
Om de verschillende effecten vast te 
kunnen stellen, werd in het depot een 
drijvend ponton met 1 O enclosures werden 
geplaatst. De buizen waren open aan de 
onderzijde en werden in de sliblaag gedre- 
ven. 
Voor de monitoring werden monsters 
samengesteld op twee laagdiepten (10 - 70 
cm en 70 - 130 cm). 

De toeslagstoffen werden in juli 1994 toegediend, waarna slechts één maal bemonsterd kon worden. In het 
voorjaar van 1995 bleek dat het ponton was gaan drijven, waardoor de buizen uit het slib waren getrokken. Het 
waterpeil was door regen sterk gestegen, terwijl lozing van het water volgens de Wvo-vergunning (ten gevolge 
van te hoge HCB gehalten) niet mogelijk was. Dit probleem kon eenvoudig verholpen worden door het plaatsen 
van actief kool filters. 

In de enkele maanden dat de buizen nog wel in het slib stonden, kon op organoleptische wijze biologische 
activiteit waargenomen worden. Er konden duidelijk verschillen in kleur, geur, gasvorming en 
schimmelvorming worden geconstateerd. Chemische analyse liet zien dat in de periode van 2 maanden, géén 
verlaging van het HCB-gehalte was opgetreden. Gezien de voor het depot verwachte afbraaksnelheden, was dit 
niet verrassend. Een belangrijk gegeven was echter wel dat de HCB-gehalten bij aanvang van de monitoring, 
alle een factor 10 lager waren dan verwacht werd. In plaats van 200 mgikg ds, bevatte de specie in de enclosures 
1 tot 20 mgikg ds HCB. Het HCB-gehalte was in de onderlaag kleiner (4-7 mgkg  ds) dan in de toplaag (7-14 
mgikg ds). Een verklaring hiervoor is dat de fijnere deeltjes een sterker sorberend vermogen hebben (meer HCB 
bevatten) en minder snel bezinken. Van de mogelijke dechlorerings-producten, werden alleen monochloorben- 
zeen, 1,3 en 1,4-dichIoorbenzeen aangetroffen. In dit rapport wordt niet nader op de resultaten van dit onderdeel 
ingegaan. 

Aanvullend laboratoriumonderzoek 
Omdat het project door het drijven van het ponton onderbroken werd, is in de zomer van 1995 het onderzoek 
aangepast. De onverwacht lage gehalten aan HCB riepen twee vragen op. De eerste vraag was of de lage HCB- 
gehalten toevallig alleen in het gebied rond het ponton of ook in het gehele depot voorkwamen. Een tweede 
vraag betrof de biobeschikbaarheid van het HCB. 
Teneinde een zo volledig mogelijk beeld van de biologische reiniging van de Delfzijlse specie te verkrijgen, 
werden de volgende deelonderzoeken ingezet: 

Samenstelling specie (Bioclear): 
Op 8 plaatsen verspreid over het depot werden monsters genomen en geanalyseerd. Doel was om een 
representatief beeld van de samenstelling over het gehele depot te krijgen. 

Dechlorering in laboratorium (LUW, Microbiologie): 
Ten einde de maximaal haalbare dechlorering van HCB vast te stellen, werden onder optimale 
condities dechlorerings-proeven uitgevoerd, met specie uit het depot. 
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Desorptiekinetiek van HCB (RIZA, WSC): 
In snelle testen werd de desorptiekinetiek van HCB bepaald, teneinde inzicht te krijgen in de rol die 
de binding van HCB aan het slib op de dechlorering kan spelen. 

Aërobe mineralisatie (Bioclear): 
De mogelijkheid van de uitvoering tweede, aërobe fase werd onderzocht in beluchte biodegrada- 
tieproeven in het laboratorium, met specie uit het depot (Bioclear). 

Toxiciteit en uitloging (Aquasense en Iwaco): 
Twee maal is de toxiciteit (bio-assays) en de uitloging van HCB en kwik (schudtesten) bepaald. Deze 
testen geven inzicht in de daadwerkelijke risico's van de specie. 

Praktijkproef intrinsieke reiniging 
Tegelijk met de aanvullende onderzoeken, werd in het depot de monitoring voortgezet zonder enige toevoeging 
van toeslagstoffen. De intrinsieke biorestauratie werd gemonitored op een drietal momenten gedurende de 
periode november 1995 tot oktober 1996. Hiervoor werden 8 vaste plaatsen verspreid over het depot gebruikt. 

2.2.3: Resultaten 

Samenstelling specie 
In november 1995 werden op 8 plaatsen in het depot, twee monsters (0-70 cm en 70-135 cm diepte) genomen en 
geanalyseerd. De chemische analyse leverde een vergelijkbaar beeld op als de voorgaande analyses binnen de 
enclosures. De HCB-concentraties waren in alle monsters tussen de 1 en de 20 mgkg  droge stof. Ook hierbij 
werd geconstateerd dat de gehalten aan HCB in de toplaag hoger waren dan in de onderlaag. Dezelfde gehalten 
werden gevonden in het laboratoriumonderzoek naar dechlorering. 
Hieruit werd aannemelijk dat gehalten tussen de 1 en 20 mgkg  ds in het gehele depot voorkomen. Een 
mogelijke verklaring voor de verschillen met eerdere gehalten is dat tijdens het baggeren en het onderzoek uit 
199 1 hotspots zijn bemonsterd waarin kristallijn HCB aanwezig is geweest. Het verschijnsel van 'versmering', 
zoals waargenomen tijdens de sanering, is in overeenstemming met deze gedachte [4 11. 
Een ander aspect dat tijdens deze monitoring naar voren kwam, betreft de analysemethodiek. De gehalten mono- 
chloorbenzeen (1,4 - 12 mgikg ds) waren hoger dan de eerder gemeten gehalten (0,6 - 5,6 mgikg ds). De 
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de wijze van extractie van de chloorbenzenen. Tri-, tetra- en pent- 
achloorbenzeen werden niet in meetbare hoeveelheden aangetroffen. 

Decldorering in laboratorium 
Onder optimale condities werd in het laboratorium [in 381 de dechlorering met verschillende toevoegingen 
getest. De proeven werden in duplo uitgevoerd in series van flesjes, waarbij voor elke analyse een flesje per 
serie werd geëxtraheerd. 
Extra toegevoegd HCB bleek snel gedechloreerd te worden: HCB verdween en de dechloreringsproducten 
kwamen daarvoor in de plaats. De conclusie was dat het Delfzijlse sediment nog steeds HCB-dechlorerende 
bacteriën bevat. 
In alle series waarin géén extra HCB was toegevoegd, lag het HCB gehalte steeds tussen de 2 en 18 mgikg ds. 
De resultaten waren hier moeilijk te interpreteren, vanwege sterke analysevariaties. Het is mogelijk dat géén 
dechlorering is opgetreden, doordat het HCB te sterk aan de matrix gebonden was. Het blijft mogelijk dat HCB- 
dechlorering wél is opgetreden, maar niet zichtbaar was vanwege de analytische ruis. Deze laatste mogelijkheid 
is de meest waarschijnlijke in verband met de heterogene verdeling van verontreinigingen over het sediment en 
de kleine (2 gram) monsters in de serie-flesjes. 
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Desorptiekinetiek van HCB 
De desorptiekinetiek van HCB in het Delfzijlse sediment werd bestudeerd met een nieuw ontwikkelde en snelle 
test 1421. Door sterk absorberende Tenax korrels wordt vrijkomend HCB snel en volledig weggevangen uit de 
waterfase. Onder optimale condities (menging, temperatuur) wordt de maximale desorptie-snelheid vastgesteld. 
In de meeste gevallen zal eerst een hoge snelheid gevonden worden (zwak of niet gebonden verontreiniging), 
waarna een lagere snelheid optreedt (sterk gebonden verontreiniging). Dit patroon is vergelijkbaar met de 
karakteristieken van biologische reiniging: een snelle afbraak, gevolgd door een langzame afbraak. 

De desorptietesten geven inzage in de verdeling van de verontreiniging in een snel en traag desorberende fractie. 
Tevens worden de desorptie-snelheden berekend. Deze resultaten kunnen, via een vertaalslag, een inschatting 
geven van de snelheden en restconcentraties van biologische reiniging. 
Het HCB bleek voor het grootste deel (87%) traag uit het Delfzijlse sediment te desorberen. In vergelijking met 
andere sedimenten is dit aandeel traag desorberende HCB groot. Dit kan worden verklaard door de lange 
verblijftijd van het HCB in dit sediment ('aging'). Voor 1,3- en 1,4- dichloorbenzeen was 50% van de aanwezige 
concentratie traag desorberend. Dit kan een aanwijzing zijn voor een kortere verblijftijd en dus voor 
dechlorering in het depot. De lager gechloreerde verbindingen zijn recenter uit HCB ontstaan en daardoor nog 
niet zo vast aan de matrix gebonden. 
Hoewel een groot deel van het HCB tot de traag desorberende fractie behoorde, was de absolute desorptie- 
snelheid in deze fractie relatief hoog: 0,3 - 0,5 '%O per uur. Deze snelheid kan worden omgerekend tot een 
halfwaardetijd voor HCB desorptie van 1 á 2 weken. 
Deze onder optimale condities (temperatuur, menging en aanwezigheid van Tenax) gemeten desorptie-snelheid 
werd geëxtrapoleerd naar de condities in het depot. De conclusie was dat het niet waarschijnlijk is dat de 
biologische dechlorering in depot beperkt wordt door de binding van HCB aan het sediment. 

Intrinsieke dechlorering in depot 
De aangepaste monitoring is uitgevoerd op acht vaste plaatsen verspreid over het depot. In een periode van 11 
maanden is drie maal bemonsterd (november 1995, juni en oktober 1996). Figuur 13 geeft de resultaten weer. 
Wederom werden HCB-gehalten -met variaties- tussen de 1 en de 20 mg/kg ds gevonden en was de concentratie 
in de onderlaag lager dan in de toplaag. Uitzondering vormden monsterplaatsen 6 en 8, waar consistent hoge (tot 
aan 55  mgikg ds) HCB-gehalten gemeten werden. Wanneer de monsterplaatsen 6 en 8 buiten beschouwing 
gelaten worden, kan een duidelijke afname in de HCB-gehalten worden waargenomen (Figuur 13). Vanwege de 
variaties in de HCB-gehalten, worden de resultaten op globale wijze beschouwd. 

Opvallend is dat bij een hogere beginconcentratie aan HCB, de afname sneller verloopt. Een globale indeling in 
beginconcentraties en halfwaardetijden voor HCB is afgeleid: 

0 beginconcentratie: 1-2 mgikg ds HCB (onderlaag) halfwaardetijd: 14 maanden 
beginconcentratie: 3-6 mgkg  ds HCB (bovenlaag) halfwaardetod: 8 maanden 

halfwaardetijd: 4 maanden beginconcentratie: 12- 14 mgikg ds HCB (bovenlaag) 

Uitgaande van deze halfwaardetijden kan de verblijftijd voor reiniging worden afgeleid. Hierbij wordt uitgegaan 
van de gemiddelde beginconcentratie (mét monstemame plaatsen 6 en 8) van 10 mgkg  ds en een initiële 
halfwaardetijd van 6 maanden. Ook is rekening gehouden met een toenemende halfwaardetijden bij het bereiken 
van lagere concentraties. De benodigde verblijftijd is afhankelijk van de bestemming van de specie. 

47 



I toplaag: gemiddeld - onderlaag: gemiddeld 

Totaal gehalte chloorbenzen (mgkg ds) 
november95 - juni96 - oktober 96 

topaag: bovenlondergrens I] onderlaag: bovenlondergrens 

12 

I 

7'0 HCB 
november95 - juni96 - oktober 96 

I t 

~~ 

inclusief nr 6 en 8: toplaag - 25,7 - 26,2 - 20,l 
12,3 - 13,6 - 12,6 
23,8 - 18,l - 18,O 

onderlaag 
exclusief nr  6 en 8: toplaag 

onderlaag 10,O - 7,3 - 10,3 

O I 1 oio 2.0 4,O %O 8.0 10.0 12,o 

tiid (maanden) 

35 - 46 - 28 % 
31 -66 -25% 
29 - 18 - 7,5 '340 
15 - 31 - 8,2 ?'O 

Figuur 13: HCB gehalten in depot 

Zoute specie kan in zee worden verspreid, indien de gehalten lager liggen dan de Gehalte Toets (voor HCB: 
0,02 mgkg  ds). Voor toepassing in werken kan het Bsb worden gehanteerd: de som aan chloorbenzenen moet 
dan lager zijn dan 5 mg/kg ds. Grosso modo zullen de totale verblijftijden voor verspreiding op zee tussen de 60 
en 100 jaren liggen en voor toepassing als bouwstof tussen de 5 en 15 jaar. De marges in de benodigde tijd zijn 
te wijten aan de onzekerheid van de dechloreringsnelheden bij lager wordende gehalten. 

De halfwaardetijd voor HCB-dechlorering in depot was een factor 12 groter dan voor de HCB-desorptie in het 
laboratorium. Dit verschil kan worden verklaard door de verschillen in procescondities. In het depot is een 
lagere temperatuur aanwezig en wordt niet gemengd. Hierdoor wordt de desorptie geremd en tevens de 
biologische activiteit. Vermoedelijk wordt de biologische activiteit sterker beïnvloed door deze factoren dan de 
desorptie. Ook andere omgevingscondities (sulfaat, substraten, pH) kunnen van invloed zijn op de biologische 
activiteit. Tenslotte is het mogelijk dat een deel van de traag desorberende fractie, een lagere desorptie-snelheid 
heeft dan nu  aangenomen wordt ('zeer traag desorberende fractie') [42]. 

Tabel 4: Totaal gehalten chloorbenzenen (mg/kg ds) en aandeel (!A) HCB. 

Hoewel de resultaten ais positief gezien kunnen worden, is nog geen bewijs voor daadwerkelijke dechlorering 
gevonden. De HCB-afname is niet gepaard gegaan met een toename van lager gechloreerde benzenen. Ook 
bleek het totale gehalte aan chloorbenzenen met ca. 30% gedaald te zijn (Tabel 4). Het vervolgen van de 
monitoring moet aantonen of deze trend zich voort zet. 

Aërobe mìnerulìsutìe 
In biodegradatieproeven in het laboratorium werd in aanwezigheid van lucht gekeken of dechloreringsproducten 
omgezet kunnen worden tot water en koolzuur. De mogelijkheden voor de uitvoering van de tweede stap van het 
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concept Reiniging in Depot werden onderzocht. 
Het bleek dat deze stap voor het Delfzijlse sediment goed uitvoerbaar is. In het sediment komen (naast dechlore- 
rings-bacteriën) bacteriën voor, die de mineralisatie kunnen uitvoeren. Het enige dat hiervoor nodig is, is de 
toevoeging van lucht. Het toedienen van mono- en dichloorbenzeen afbrekende bacteriën, had geen extra effect. 
Voor deze specie zal het voor de uitvoering van de tweede stap niet nodig zijn om entmateriaal toe te voegen. 
Monochloorbenzeen werd binnen 30 dagen teruggebracht van 2,5 naar O mgkg  ds (halfwaardetijd ca. 2 weken). 
Bij dichloorbenzenen werd binnen 8 weken het gehalte van 10 naar 2 mgikg ds teruggebracht (halfwaardetijd ca. 
5 weken). 
De halfwaardetijden in de biodegradatieproeven kunnen geëxtrapoleerd worden naar die onder de minder 
gunstige condities in depot. De benodigde verblijftijden zijn afhankelijk van zowel de specie als de gewenste 
productkwaliteit. Voor toepassing volgens het Bouwstoffenbesluit mag de som aan chloorbenzenen niet hoger 
zijn dan 5 mg/kg ds. 
De tweede fase van Reiniging in Depot is qua procescondities vergelijkbaar aan landfarming (hoofdstuk 5). 
Voor de extrapolatie is daarom gebruik gemaakt van bekende relaties in biodegradatieproeven (hoofdstuk 8) en 
landfarmtechnieken, voor de afbraak van olie en PAK. De benodigde verblijftijd voor de mineralisatie van de 
dechloreringsproducten wordt aldus in de ordegrootte van 2 tot 4 jaar geschat. 

november 1995 

Ecotoxiciteit en uitloging 
Behalve de chemische samenstelling werd ook in dit project de uitloging van verontreinigingen en de effecten 
op lagere organismen getoetst (bio-assays) (tabel 5) .  Dit werd gedaan met onbehandeld sediment Cjuli 1994) en 
sediment uit het depot in november 1995) [44]. Dit soort metingen geven een indicatie van de 'acute toxiciteit' 
van de verontreinigde specie op verschillende test-organismen. 

sli-ikgarnaal: niet toxisch 
microtox: niet toxisch 
oesterlarve: (niet getest) 0,OO 18 - 0,0032mg/kg ds 
slijkgarnaal: niet toxisch 
microtox: niet toxisch 

Omdat de specie zout is, werden voor de bio-assays de zoute organismen Crassostrea gigas (oesterlarve) en 
Corophium volutator (slijkgarnaal) en de bacterie-toets met Photobacterium phosphoreum (Microtox) gebruikt. 
In de uitgangssituatie was het sediment matig toxisch voor de oesterlarve (het meest gevoelige organisme) en 
niet voor de slijkgamaal of de bacterie. In 1995 is geen oesterlarvetest uitgevoerd, vanwege praktische redenen. 
Ook toen werd geen toxisch effect in de andere twee testen gevonden. In vergelijking met andere sedimenten 
(zie paragraaf 3.5) is de toxiciteit in deze specie zeer gering. 

Tabel. 5: Resultaten bio-assays en uitloogtoetsen. 

De uitloging van HCB is niet wezenlijk veranderd. Wel valt op dat maar een kleine relatieve hoeveelheid van de 
aanwezige HCB uitloogbaar is: slechts 0,01%. 
De bio-assays laten zien dat de acute toxiciteit van het sediment gering is. Echter, het is bekend dat de nadelige 
effecten van HCB pas optreden na accumulatie in de voedselketen. Na opslag van de stoffen in het vet van 
lagere dieren, kunnen bij de zeehond fertiliteit-stoornissen optreden. In het geval van de specie te Delfzijl, lijkt 
het feit dat in het depot driehoomige stekelbaarsen groeiden, er op te wijzen dat het materiaal weinig risico's met 
zich mee brengt. 
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Door RWS Directie Noord Nederland is in samenwerking met RIKZ en R E A  een studie gestart naar de relaties 
tussen de eco-toxiciteit, de gehalten HCB en de regelgeving voor zoute baggerspecie. In deze regelgeving lijkt 
een discrepantie te bestaan in de verschillende grenzen van de kwaliteitsklassen en de daarvoor gebruikte MTR 
(Maximaal Toelaatbaar Risico). 

2.2.4: Conclusies en aanbevelingen 

Ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek met Delfzijlse specie 
O De HCB-gehalten in het kleine depot waren een factor 10 lager dan op basis van het saneringsonderzoek en 

eerder laboratoriumwerk, was verwacht. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat in het 
Zeehavenkanaal hot spots voorkwamen, die gedurende de sanering versmeerd (vermengd met schonere 
lagen) werden. 

O Na berging in depot ontstaat een verschil in de concentratie HCB in de toplaag ( 5  - 20 mg/kg ds) en 
onderlaag (1 - 5 mg/kg ds). Dit wordt verklaard doordat het HCB voornamelijk gebonden is aan de fijne 
deeltjes, terwijl de grovere deeltjes sneller uitzakken. 

O Laboratoriumproeven onder optimale condities lieten zien dat in de Delfzijlse specie van nature bacteriën 
aanwezig zijn die HCB kunnen dechloreren en bacteriën die de daarbij ontstane producten in aanwezigheid 
van lucht kunnen mineraliseren. De potentie voor Reiniging in Depot is in deze specie aanwezig. 

O In de laboratoriumproeven werd geen dechlorering van het in situ aanwezige HCB aangetoond. De reden ligt 
vermoedelijk in het feit dat in het lab gewerkt is met zeer kleine hoeveelheden ( 2  gram specie per monster) 
waardoor effecten van de heterogene verdeling van HCB te groot kunnen zijn. Tenslotte zou de korte 
verblijftijd een rol hebben kunnen spelen. Aangeraden wordt voor de toekomst dechlorerings-testen met 
grotere batches uit te voeren en minimaal 6 maanden te laten duren. 

O In desorptieproeven met het Delfzijlse sediment werd aangetoond dat 13% van het HCB snel en 87% van het 
HCB langzaam desorbeert. Dit betekent dat 87% van het HCB minder goed beschikbaar is voor de 
afbrekende bacteriën. Echter, de desorptie-snelheid in de trage fractie was nog relatief hoog. De halfwaarde- 
tijd voor HCB-desorptie lag onder deze optimale condities in aanwezigheid van Tenax, rond de twee weken. 
De dechlorering wordt daardoor waarschijnlijk niet beperkt door de biobeschikbaarheid van het HCB. 

O In overeenstemming met de resultaten van het desorptie-onderzoek, is in het depot gedurende een periode 
van bijna 1 jaar, een significante afname van het HCB-gehalte waargenomen. 

O Hierbij bleek de dechlorerings-snelheid hoger te liggen bij hogere beginconcentraties, waarbij de 
biobeschikbare (snel desorberende) fractie groter is. De afgeleide halfwaardetijden voor de dechlorering 
liggen bij afnemende concentraties (14 - 1 mg HCBikg ds) tussen de 4 en 14 maanden. 

O De halfwaardetijd voor HCB-dechlorering in depot was een factor 12 lager dan voor de HCB-desorptie in het 
laboratorium. Dit verschil kan worden verklaard door de verschillen in procescondities. 

O De acute toxiciteit zoals gemeten in bio-assays is gering. De groei van driehoomige stekelbaarsen in het 
depot, lijkt te duiden op geringe effecten na accumulatie in de voedselketen. Nader onderzoek op dit punt 
kan een beter inzicht in de toxiciteit geven. 
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Ten aanzien van de toekomst van Reiniging in Depot 

Uitvoeringstechnische aspecten: 
Er dient aandacht geschonken te worden aan de Wvo-vergunning voor het te lozen water. 

De kosten voor de verwerking zullen gelijk zijn met die van normale berging, opgehoogd met kosten voor 
monitoring (3 maal per zomer). Parameters die gemeten moeten worden zijn: de verontreinigingen en hun 
producten, sulfaatgehalte, toxiciteit en uitloging. 

Per specie kunnen desorptie- en biodegradatieproeven in het laboratorium, inzicht geven in de haalbare 
concentraties en de benodigde verblijftijd. 

De benodigde verblijftijden zullen variëren per specie. Verwacht wordt dat de verblijftijden voor het gehele 
intrinsieke reinigingsproces in de ordegrootte van 5 tot 15 jaar liggen, indien het product volgens het Bsb zal 
worden toegepast. Voor verwerkingstechnieken lijkt dit mogelijk een lange termijn. Echter, in vergelijking 
met specie-berging zónder sturing van de zuurstofspanning, wordt de verblijftijd met simpele maatregelen 
verkort van 'eeuwig' naar 'eindig'. Verdere optimalisatie (menging, substraattoediening) van de techniek kan 
leiden tot kortere verblijftijden. 

Aanvullend onderzoek: 
Een belangrijk aandachtspunt is dat in het depot géén dechloreringsproducten (lager gechloreerde benzenen) 
werden aangetoond. Hierdoor is het niet bewezen dat het daadwerkelijk microbiologische dechlorering 
betreft. Verdere monitoring in het depot en aanvullend onderzoek moeten uitsluitsel geven omtrent de 
processen die in de specie optreden. 

Een belangrijke beperking van het onderzoek, is dat het concept slechts met één specie is beproefd. Dit geldt 
zowel voor de eerste anaërobe fase als voor de tweede aërobe fase. Door testen met meerdere species kan een 
beter beeld verkregen worden van de (variaties in) verblijftijden en restconcentraties. Hierbij kan gedacht 
worden aan monitoring in depots, of aan simulatie van depotomstandigheden in het laboratorium. Desorptie- 
en biodegradatieproeven kunnen gebruikt worden voor de selectie van species. 

De regelgeving omtrent zoute baggerspecies lijkt een discrepantie in de categorie-grenzen te bevatten. 
Aangezien bio-assays positief waren en tevens driehoornige stekelbaarsen in het depot zijn aangetroffen, lijkt 
het zinvol om aandacht aan de regelgeving te besteden. 
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2.3: Reiniging in Landfarms 

2.3. I :  Het Concept 

Het concept Reiniging in Landfarms is een ex-situ techniek voor met olie en PAK vervuilde baggerspecie. Om 
in de benodigde zuurstof te voorzien, wordt de specie in een dunne laag op het land gebracht. Hierdoor kan de 
specie ontwateren en drogen, zodat lucht in de ontstane poriën kan binnen dringen en de afbraak van start gaat. 
Landfarming vindt plaats op speciaal daartoe ingerichte terreinen. In het landfarm-proces zijn drie verschillende 
(en overlappende) stappen te onderscheiden: 
I :  Ontwatering en rijping: 

In de eerste fase moet de natte (zuurstofloze) specie ontwateren en een goede (losse) structuur krijgen. Dit 
wordt ook wel het 'rijpen' van de specie genoemd: structuurvorming door het samenspel van fysische, 
chemische en biologische processen. De ontwatering kan worden gestimuleerd door het bewerken 
(harkedploegen) van de sliblaag. 

Zodra de specie voldoende luchtgevulde poriën (goede structuur) heeft start de eerste, snelle fase van de 
biologische afbraak waarin de direct beschikbare verontreinigingen worden afgebroken. In deze fase dient de 
goede structuur in stand gehouden en nog verder verbeterd te worden. Hiertoe kan gekozen worden tussen 
bewerking of beplanting van de specie. 

Nadat alle goed beschikbare verontreinigingen zijn afgebroken, wordt de afbraak bepaald door de desorptie 
vanuit de matrix. De tweede, langzame fase van biologische afbraak begint. Vanaf dit moment, zijn geen 
procesbeheersende maatregelen meer nodig. 

2: Snelle biologische afbraak: 

3: Trage biologische afbraak: 

In figuur 14 is een doorsnede van landfarmterreinen weergegeven. Om de bij de start nog slappe specie op zijn 
plaats te houden, zijn de velden omgeven door dijklichamen. De ontwatering is een belangrijk proces in land- 
farm ing. 

Eerste fase: ontwatering door verdamping en mechanische waterafvoer 

[waterafvoer] [neerslag] 
dijk 

natte specie 

I Na rijping: ontwatering door verdamping en drainage 

I 

~ ~ ~ 

Figuur 14: Reiniging in landfarms: eenvoudig, operationeel concept. 

De waterbalans wordt beïnvloed door 
drie processen: verdamping en drainage 
(vermindering waterinhoud) en neerslag 
(toevoeging van water). Voor een goede 
drainage zijn de terreinen voorzien van 
een drainlaag bestaande uit drainzand en 
-buizen. Het drain- wordt verzameld in 
een opvangsloot. Om eventuele emissies 
van verontreinigingen naar de bodem te 
voorkomen, schrijft de huidige Wet 
Milieubeheer een onderafdichting van 
de landfarm-velden, de dijklichamen en 
de sloten voor. In een Wvo-vergunning 
zijn eisen ten aanzien van het slootwater 
opgenomen. 

Bij aanvang van de landfarm is ontwatering via drainage niet mogelijk, omdat de specie dan nog niet doorlatend 
is. De ontwatering kan in de eerste stap dan ook alleen via verdamping optreden. Het is daarom van groot belang 
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om neerslag zo snel mogelijk af te voeren. Dit kan gerealiseerd worden door de specielaag onder afschot aan te 
brengen, het water op te vangen in een greppel en vervolgens middels pijpleidingen en pompen naar de 
opvangsloot te brengen. Zodra de specielaag geheel gerijpt is, wordt het regenwater via drainage verwijderd. 
Om de ontwatering (stap 1 van de landfarm) te versnellen kan de specielaag bewerkt worden (frezen, ploegen, 
omzetten). Om de goede structuur in stand te houden en nog verder te verbeteren kan in de tweede stap (snelle 
afbraak) gekozen worden voor bewerking (frezen, ploegen, omzetten) of beplanting. In de derde stap (trage 
afbraak na desorptie van gebonden verontreinigingen) zijn geen bewerkingen meer nodig. De afbraak wordt dan 
immers beperkt door de binding aan de sedimentmatrix en niet door de procescondities. 

Het idee achter Reiniging in Landfarms is dat een eenvoudige (weinig procestechnologie en weinig 
arbeidsintensief) en dus goedkope oplossing voor met PAK en olie vervuilde baggerspecie wordt geboden. 
Daarnaast wordt door de behandeling de fysische samenstelling van het materiaal niet in negatieve zin 
beïnvloed. 

De belangrijkste aandachtspunten bij het operationaliseren van Landfarming is het verkrijgen van een goede 
structuur (voor een optimale afbraak) en het maximaliseren van de laagdiktes (voor verlaging van ruimtebeslag 
en kosten). 

De mogelijkheden tot structuurverbetering worden bepaald door de samenstelling van de specie, waardoor 
landfarming niet geschikt is voor alle typen baggerspecie. Zeer fijne en kleiige species zullen dichtslaan, 
waardoor een kleimassa ontstaat, die geen zuurstof door laat. 

Binnen het concept Reiniging in Landfarms worden drie uitvoeringsvormen onderscheiden: 
I :  Intensieve landfarming 

Intensieve landfarming vindt plaats in de buitenlucht en betreft de ontwateringsfase (stap 1 )  en de eerste fase 
van afbraak (stap 2). Meestal wordt de specie bewerkt (ploegen, spitten). De verblijftijden liggen in de 
ordegrootte van 1 - 3 jaar, afhankelijk van de specie en de intensiviteit van bewerking. 

Nadat de eerste (snelle) fase van de afbraak is afgerond, is de afbraak niet meer beperkt door de aanwezige 
zuurstof, maar door de binding van stoffen aan de matrix. Een intensieve behandeling is op dat moment niet 
meer nodig. Het idee achter Extensieve Landfarming is dat voldoende tijd voor desorptie van stoffen 
gegeven wordt. Hierbij dient wel voorzien te worden in voor biologische afbraak gunstige condities (een 
goede structuur), zodat bij vrijkomen van de verontreinigingen deze ook kunnen worden afgebroken. De 
verblijftijden liggen de 5 en 40 jaar. 

Kasfarming is gericht op het versnellen van de ontwatering (stap 1)  en de eerste afbraakfase (stap 2). In 
overkapte inrichtingen wordt belucht en verwarmd, om de biologische activiteit te vergroten. Kasfarming 
wordt met redelijk succes toegepast voor zandige, met olie vervuilde landbodems. Voor toepassing bij 
waterbodems wordt onderscheid gemaakt in Directe Kasfarming (direct na het baggeren) en Indirecte 
Kasfarming (na droging in de buitenlucht). 

2: Extensieve landfarming 

3: Kasfarming 

2.3.2: De Projecten 

In het ontwikkelingstraject is aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

Structuur en ontwatering: 
De structuur is van primair belang voor de aërobe afbraak van olie en PAK. Daarom is veel aandacht besteed 
aan het verkorten van de ontwateringsfase en het in stand houden van een goede structuur in de rest van de 
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looptijd. 

Laagdiktes: 
De laagdikte is bepalend voor de benodigde ruimte en dus op het milieugebruik en op de kosten voor koop of 
huur van terreinen. Daarom is aandacht besteed aan het vaststellen van de maximaal haalbare laagdikte. 

Drainage en onderafdichting: 
De huidige regelgeving schrijft een onderafdichting (met HDPE-folie) voor, waarmee kosten en onderhoud 
gemoeid zijn. Onderzoek naar emissies bij een alternatieve onderafdichting met compost is uitgevoerd. 

Invloed seizoenen 
Zeker voor Intensieve Landfarming is de activiteit sterk afhankelijk van de seizoenen. Ten behoeve van een 
efficiënte benutting van de terreinen is onderzoek naar het optimale startseizoen uitgevoerd. 

Intensief 

Geulhaven DllV ( I989  - 1994)+ 

Zierikzee D l l V ( l 9 8 9 -  1994)+ 
Petroleumhaven SC (I994 - 1996) 

Wemeldinge* SC (I994 - 1996) 

In POSW-I is gestart met onderzoek naar landfarming op laboratoriumschaal [45, 461. Hierbij is met name 
aandacht besteed aan de effecten van toeslagstoffen als entmateriaal, compost, houtsnippers en dergelijke. 
Tevens is in 1989 gestart met een vier jaar durende praktijkproef, waarbij specie uit de Geulhaven te Rotterdam 
en de Oude Haven ‘t Sas (Zierikzee) gebruikt werden [45]. De keuze voor deze species was min of meer 
toevallig, aangezien op deze locaties saneringen werden uitgevoerd. 
In POSW-I1 is Intensieve Landfarming verder geoptimaliseerd [47], waarbij met name naar de ontwateringsfase 
en structuurvorming is gekeken. Vanwege de toen bekende specie-afhankelijke variaties in biologische afbraak, 
werden daartoe de volgende twee locaties gekozen: de haven van Wemeldinge (Zeeland) en de Petroleumhaven 
(Amsterdam). Wemeldinge is gekozen vanwege de representatieve vervuilingsgraad ten opzichte van de 
Nederlandse waterbodem. Petroleumhavenspecie heeft als voordeel dat door de hoge gehalten aan stoffen 
duidelijke verschillen in afbraak waarneembaar zijn. In 1995 is door RWS Zeeland de gehele haven van 
Wemeldinge ( 1  0.000 in’) gesaneerd door middel van landfarming [48]. Petroleumhavenspecie is vanaf 1994 
gebruikt voor het beproeven en opschalen van alle landfarm- en reactortechnieken, zodat onderlinge vergelijking 
van technieken mogelijk is (zie paragraaf 3.2). 
In POSW-I1 zijn bovendien de varianten Extensieve Landfarming en Kasfarming in het programma opgenomen. 
Voor de Extensieve Landfarming [51] (DLO Staring Centrum) werden de species van Geulhaven en Zierikzee 
gebruikt, die middels Intensieve Landfanning waren voorbehandeld. Directe Kasfarming [52] is onderzocht met 
Petroleumhavenspecie (De Vries en van de Wiel). Indirecte Kasfarming [47] is getest na één jaar Intensieve 
Landfarming met Petroleumhaven- en Wemeldingespecie (DLO Staring Centrum). 
Tabel 6 geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken (verschillende uitvoeringsvormen en species). 

Extensief Directe kasfarm Indirecte kasfarm 
Sc (1994 - 1996) 
S C ( l 9 9 4 -  1996) 

POSW/VW (1994) SCIHey (1995) 

SCIHey ( 1995) 

Tabel 6: Overzicht van praktijkproeven Landfarming en de daurbij gebruikte species. 

* Mede door de goede resultaten van de POSW-landfarm, heeft RWS Directie Zeeland in 1994 de haven van Wemeldinge 
( 10.000 1113) middels Intensieve Landfarining gesaneerd [48]. 

De praktijkproeven met Intensieve en Extensieve Landfarniing, vonden plaats op proefvelden nabij de 
Kreekraksluizen te Zeeland. De projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met RWS Directie Zeeland. Deze is 
eigenaar van de proefvelden en heeft tevens medewerking in de vorm van toezicht, hand- en spandiensten en 
vergunningszaken verleend. Vanaf 1994 werd de logistiek verzorgd door Niebeek Milieumanagement en de 
analyses uitgevoerd door Alcontrol en DLO Staring Centrum. 
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2.3.3: Resultatert Intensieve Iartdfarmìng 

project 1 (1989) 

Geulhaven Zierikzee 

% droge stof 67% 45% 

YO lutum 8.5% 19.50i0 
% droge stof < 63 um 14.5% 22.2% 

dikte specielaag 30 cm I5 cm 
toeslagstoffen compost, houtsnippers, ent 
start landfami winter (december!januari) 
start monitoring/be\~crking na 6 maanden 
type bewerking ploegen 

Arui leg proefveldeti 
Eind 1989 is begonnen met de aanleg van het landfarm-terrein aan de locatie Kreekraksluizen (figuur IS). Er 
zijn 1 0 compartimenten aangelegd en ten behoeve van de Wm- en Wvo-vergunning, is een aantal voorzieningen 
op het terrein aangebracht. De compartimenten zijn omgeven door kades en een opvangsloot voor het drainwater 
is aangelegd. Het geheel van velden, kades en sloot, werd bedekt met een HDPE-folie. In de velden werden een 
30 cm dikke drainzandlaag en drainbuizen aangebracht. Voor bemonstering van het drainwater werden per veld 
bemonsteringsputten aangebracht. 

project 2 (1994) 

Wemeldinge Petroleum haven 

45.6% 45.6% 

100 cm 1 O0 c m  
kalk 

zomer (juli) 
di rect/zodra be I oop baar 
harken, dan spitten, dan omploegen 

62% 45% 

1.2 Y0 22.8% 

Er zijn twee projecten met intensieve landfarming uitgevoerd [45, 471. In 1989 werd gestart met species uit 
Zierikzee en Geulhaven. In 1994 werden deze species in dikkere lagen gepakt voor extensieve behandeling en 
werd het tweede project met intensieve landfarming gestart met specie uit de Petroleumhaven en uit 
Wemeidinge die in de vrijgekomen velden werden aangebracht. Het bleek dat de 5 jaar oude drainlaag niet goed 
meer functioneerde doordat kleine zanddeeltjes de poriën tussen grotere deeltjes opvulden. Een nieuwe zandlaag 
(60 cm) met evenredig verdeelde korrelgrootte werd aangebracht. 

Opzet proefiiertiiiigeii 
De doelstellingen en daarom ook de proefopzetten van de twee projecten waren verschillend. Tabel 7 geeft een 
overzicht van de twee proefopzetten. 
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Het doel van het eerste project was het toetsen van de haalbaarheid van landfarming voor baggerspecies. De 
meeste aandacht ging uit naar de effecten van toeslagstoffen voor structuurverbetering en bemesting. Er zijn 
twee species gebruikt, uit de Geulhaven te Rotterdam en Oude Haven 't Sas te Zierikzee. Deze locaties werden 
destijds gesaneerd. De specie werd direct na het baggeren op de veldjes gebracht. In december 1989 werd 100 
m3 Geulhavenspecie (ds: 67%) verdeeld over twee compartimenten, met een laagdikte van 30 cm. In februari 
1990 werd 700 m3 Zierikzeespecie (ds: 45%) over de resterende velden verdeeld met een laagdikte van 15 cm. 

De gedachte was dat gedurende de ontwatering van de specie, geen afbraak zou optreden. Daarom werd de 
eerste monstemame en bewerking van de velden pas uitgevoerd na ruim een half jaar. Ondertussen werd in het 
laboratorium onderzocht welke toeslagstoffen het beste gebruikt konden worden. Na anderhalf jaar werd aan de 
helft van de velden houtchips en GFT-compost (2.5% op basis van de droge stof) en entslib uit de RWZI-Bath 
(1 % van de ds) toegevoegd en werd regelmatig (6 maal per jaar) geploegd. De landfarmproef is gedurende bijna 
vier jaar voortgezet. De afbraak van olie en PAK verliep volgens het momenteel bekende patroon: een snelle 
afbraak in het eerste jaar, gevolgd door een langzame afbraak (zie figuur 16). 

Op basis van deze resultaten werd besloten om meer aandacht aan de ontwatering en de afbraak te besteden in 
het begintraject van het tweede praktijkonderzoek. Hierbij werd getracht de ontwatering te stimuleren door 
middel van bewerking vanaf het moment dat de specie beloopbaar was en door middel van beplanting. Ook 
werd de mogelijkheid van bronnering (mechanische wateronttrekking) onderzocht. Nu werd de monitoring 
direct na de aanleg gestart. 
Het tweede project is in juli 1994 gestart met Petroleumhavenspecie (45% ds) en Wemeldingespecie (62% ds). 
Van elke specie werd 350 m3 gebaggerd en verdeeld over twee compartimenten. De laagdikte was voor beide 
species circa I O0 cm. 
Direct na de aanleg werd één veld van elke specie ingeplant met riet. Het andere veld zou bewerkt worden zodra 
de specie beloopbaar was. Hiervoor was een nieuw protocol ontwikkeld, waarbij gestart zou worden met een 
zachtaardige (harken) werkwijze in de bovenste, droge laag. Vervolgens zou de bewerking steeds dieper en 
rigoureuzer (spitten, ploegen) worden, zodat uiteindelijk de gehele sliblaag werd omgezet. De landfarm is ruim 
twee jaar gevolgd. Tenslotte is bij dit project gekeken naar de effecten van onderafdichting met compost, in 
plaats van folie met drainlaag. Hiervoor werd een klein veldje met Petroleuhavenspecie ingericht. Ook is in 
containerproeven onderzocht of bronnering de ontwatering zou kunnen versnellen. 

Monitoring 
Meng- en steekmonsters. 
In de beginfase van het eerste project (in 1989) werd de afbraak gevolgd door het analyseren van één 
mengmonster per moment, per veld. De resulterende afbraakcurves waren moeilijk te interpreteren: soms 
werd een toename van de PAK en olie gehalten waargenomen. Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn 
doordat de verontreinigingen heterogeen over de specie verdeeld is. Wanneer in een steekmonster een 
bijzonder hoge concentratie (klontvorming, kristallen) aanwezig zou zijn, is dit niet meer zichtbaar in een 
mengmonster. Daarom is overgestapt op het analyseren van 10 mengmonsters per moment en per veld. De 
hypothese werd bewaarheid: regelmatig werd in 1 of 2 van de tien steekmonsters, uitzonderlijk hoge 
gehalten (factor 100 of 1000) aangetroffen. Het nemen van steekmonsters geeft een beter beeld van de 
daadwerkelijke situatie en variaties. Het effect van cryogeen malen van de monsters op de variatie bleek 
gering te zijn. 
In het tweede project (Wemeldinge en Petroleumhaven) werden per bemonsteringsronde 20 monsters per 
veld (van 175 m3 specie) genomen. 
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Tien monsters werden geanalyseerd en tien werden bewaard. De variantie bleek bij 1 O monsters acceptabel te 
zijn, in sommige gevallen werden reservemonsters geanalyseerd. 

Olie-analyse. 
In het eerste project werd het olie gehalte bepaald met IR-analyses. In het tweede project is besloten om over 
te gaan op olie GC analyse, wat nu ook de standaard is voor de meting van olie. Humuszuren aanwezig in de 
specie kunnen het oliegehalte foutief verhogen, omdat zij in de chromatogrammen als olie worden gezien. 
Dit kan verholpen worden door het gehalte aan florisil bij de clean-up stap na de extractie te verhogen tot 
15% [25, 261. 
Fysische parameters. 
Naast de chemische kwaliteit is in het tweede project tevens veel aandacht besteed aan fysische 
ontwikkeling. De poriegrootte, het lucht- en vochtgehalte, het zuurstofgehalte, de scheurvorming, het 
rijpingsgetal, de zakking en de verslemping van de specie werden gemeten. Dit zijn aspecten die de mate van 
rijping en structuurvorming aangeven en bepalend zijn voor de zuurstofvoorziening van het afbraakproces 

[471. 

Verloop van de proeven 

Startper iode. 
De Geulhaven- en Zierikzeespecie (eerste project) zijn in de winter aangebracht. Dit is een relatief gunstige 
startperiode, omdat er vermoedelijk voldoende tijd voor ontwatering was tussen het moment van aanbreng en 
het aanbreken van het zomerseizoen en de geschikte temperatuur voor biologische afbraak. Echter, het meten 
van de ontwatering en afbraak werd in dit project pas laat gestart, vanwege de aanname dat gedurende begin- 
fase geen afbraak zou optreden. Hierdoor is het onbekend wat de exacte afbraak in het eerste half jaar is 
geweest. 
Bij het tweede project zijn de Petroleumhaven- en Wemeldingespecie op een relatief ongunstig moment 
ingebracht (juli). Een deel van de zomer moest daarom gebruikt worden voor ontwatering. Door 
vergunningstechnische zaken is in het najaar de bewerking van de velden uitgesteld tot de winter van 
199411995, zodat tijd verloren is gegaan voor stimulering van de ontwatering. 
Weersinvloed. 
Bij het tweede project is overigens het idee van aanbrengen van de specie onder afschot ontstaan (zie figuur 
14). De zomer van 1994 was voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk warm, waardoor de toplaag van de 
specie snel droogde en scheurde en een verhoogd zoutgehalte kreeg. Daarna volgde een nat najaar en de vele 
regen bleek niet via het drainage-systeem afgevoerd te kunnen worden. De reden was dat de onderlaag van 
de specie nog ongerijpt en slecht doorlatend was. Ten behoeve van de regenwaterafvoer is in januari 1995 de 
specie onder een helling gelegd en werd in het midden een sloot gegraven. Het regenwater werd via 
natuurlijk verval en met behulp van een windmolen naar de centrale opvangsloot afgevoerd. 
Beplanting. 
Door het verhoogde zoutgehalte is de rietbeplanting niet aangeslagen. In het voorjaar van 1995 is tarwe 
gezaaid, dat door konijnen werd opgegeten. 

Afbraak van olie en PAK 
De gehalten aan PAK (10 VROM) en minerale olie worden in figuur 16 weergegeven. De gehalten betreffen 
gemiddelde waarden, ongecorrigeerd voor organische stof en lutum. De lijnen door de punten zijn handmatig 
getrokken, waarbij rekening gehouden wordt met spreiding ten gevolge van analysevariaties en heterogene 
verdeling van olie en PAK over de specie. Deze lijnen geven daardoor het over-al1 beeld van het afbraakpatroon. 
In tabel 8 worden afbraaksnelheden en restconcentraties gegeven. 
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Figuur 16: Afname in de tijd van PAK- en oliegehalten in intensieve landfarms 

Tabel 8:AJbraaksnelheden en concentraties in de verschillende fasen. 

Met uitzondering van de Wemeldingespecie, kan een duidelijke eerste snelle fase en tweede trage fase worden 
waargenomen. Tevens valt op dat, ondanks de vergelijkbare beginconcentraties aan PAK in Geulhaven-, 
Wemeldinge- en Zierikzeespecie, de PAK-afbraak in deze drie species volgens verschillende patronen verloopt. 
Dit kan worden verklaard door verschillen in de verschijningsvormen en biobeschikbaarheid van de verontreini- 
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gingen in de species (zie paragraaf 1.2). De olie-afbraak in Petroleumhavenspecie ligt bijna een jaar stil, waarna 
in de derde zomer de afbraak snel verder gaat. 

De verschillen in afbraak tussen de species zijn gekwantificeerd in tabel 8. Per fase zijn de restconcentraties en 
de absolute afbraaksnelheden (mg/kg PAK of olie die per maand worden afgebroken) berekend. 

PAK. 
De PAK-afbraak in de eerste fase is het hoogste in Petroleumhavenspecie (34 mgkgds per maand), gevolgd 
door Geulhaven- en Zierikzeespecie (circa 5 mgikgds per maand) en Wemeldingespecie (1.23 mgikg ds per 
maand). Het verschil in afbraaksnelheid tussen Petroleumhaven- en Wemeldingespecie is een factor 30. Om te 
kijken of er een correlatie bestaat tussen de beginconcentraties en afbraaksnelheden, is de absolute afbraak 
gedeeld door de beginconcentratie (niet in tabel 8 opgenomen). Dan blijkt dat voor Geulhaven-, Zierikzee- en 
Petroleumhavenspecie de PAK-afbraak in de eerste fase vergelijkbaar is: 6 - 9 % van de beginconcentratie wordt 
per maand afgebroken. Bij Wemeldingespecie is dit percentage slechts 2.1%. Ook in deze 'relatieve 
afbraaksnelheid' kunnen dus per specie verschillen in afbraaksnelheid bestaan. De snelheden in de eerste fase 
hebben tenslotte geen relatie met die in de tweede fase. In Zierikzee- en Petroleumhavenspecie is de snelheid in 
de tweede fase 10 maal zo laag als in de eerste fase, bij Geulhavenspecie 50 maal lager en bij Wemeldingespecie 
slechts 0.7 maal lager. 

Minerale olie. 
Ondanks vergelijkbare beginconcentraties verloopt de afbraak in de eerste fase in Geulhavenspecie bijna twee 
maal zo snel dan in Petroleumhavenspecie. Bij Wemeldingespecie verloopt de afbraak traag en lijkt geen tweede 
fase te kennen. De afbraak in de tweede fase is voor Geulhavenspecie een factor 7 lager dan in de eerste fase. Bij 
Petroleumhavenspecie ligt de afbraak een tijdje stil, om vervolgens in het derde seizoen hoger te worden dan in 
de eerste fase. 

Effecten fysiscWchemische eigenschappen. 
Een vergelijking met fysischichemische eigenschappen van de species, levert geen verklaring op voor deze 
verschillen. De organische stof gehalten variëren slechts in geringe mate (alle binnen de range 6.2-10.9%). Het 
zandgehalte (% ds > 63um) is zowel in Wemeldinge- als in Petroleumhavenspecie hoog (ca. 50%), en in de 
andere species laag (14.5 - 22%). Het lutumgehalte is voor Petroleumhaven- en Zierikzeespecie hoog (ca. 20%) 
en voor de andere species laag (ca. 8%). Hoewel de fysischichemische parameters wel van invloed zijn op de 
ontwatering en het rijpingsproces, wordt de afbraak door andere factoren bepaald (paragraaf 1.2 en 3.2). Om de 
afbraak te voorspellen dient per specie een laboratoriumtest te worden uitgevoerd. 

Protluctk waliteit 
Hoewel in alle species een goede afbraak is opgetreden, kan de reiniging alleen als succesvol worden beschouwd 
wanneer de kwaliteit van de specie dusdanig is dat de gereinigde materialen volgens de regelgeving mogen 
worden hergebruikt of nuttig toegepast. Voor hergebruik dient getoetst te worden aan de streefwaarde uit het 
ENW [2]. De streefwaarden voor minerale olie en PAK (10 VROM) zijn echter niet haalbaar (respectievelijk 50 
en 1 mg/kgds). Het streven is daarom het bereiken van een kwaliteit die toepassing als bouwstof mogelijk maakt. 
Hiervoor dient de kwaliteit aan het interim beleid van het IPO en vervolgens het definitieve Bouwstoffenbesluit 
(Bsb) [3] getoetst te worden. Het IPO interimbeleid kent een onderscheid in categorie 1 en 2 bouwstoffen, 
gebaseerd op normen voor de samenstelling en uitloging van zware metalen. In de toekomst bij de in werking 
treding van het Bsb zal het onderscheid tussen categorie 1 en 2 materiaal komen te vervallen. De kwaliteit van 
de specie is daarom getoetst aan de grenswaarden uit IPO en Bsb voor minerale olie en PAK-IOVROM 
(respectievelijk 500 en 40 mg/kg ds), waarbij toepassing van het materiaal in de toekomst mogelijk zal zijn. In 
paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de productkwaliteit. 
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PAK. 
Ten aanzien van het PAK-gehalte, is in alle species de grenswaarde (40 mgikg ds) bereikt. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de veranderde regelgeving (1996) ten aanzien van de organisch stof correctie, van 
grote invloed is op het tijdstip waarop deze norm bereikt wordt. Vanaf 1996 is voor PAK geen correctie meer 
nodig indien het organisch stof gehalte lager is dan 10 procent. Aangezien het organische stofgehalte in met 
name Geulhaven- en Zierikzeespecie erg laag is, heeft dit een groot effect. Met de nieuwe regelgeving is voor 
Geulhaven-, Zierikzee-, Wemeldinge- en Petroleumhavenspecie, de norm bereikt na respectievelijk 6, 9, 12 en 
26 maanden. Voor Zierikzeespecie bijvoorbeeld zou volgens de oude regelgeving de norm pas na 27 maanden 
bereikt zijn. 

Minerale olie. 
In Zierikzeespecie is geen olie aanwezig. In de overige species is de grenswaarde uit het Bsb voor minerale olie 
(500 mgikg ds, bij 10 YO organische stof) niet gehaald. In Geulhavenspecie is het absolute gehalte wel bereikt, 
maar door correctie met het lage organische stof gehalte (ca. 4%) wordt de norm niet behaald. Wemeldin- 
gespecie blijft rond de 800 mgikg ds liggen en in Petroleumhavenspecie wordt nog een verdere verlaging van de 
3000 mgikg ds verwacht. Opgemerkt moet worden dat bij de daadwerkelijke sanering van de haven van 
Wemeldinge door RWS Directie Zeeland, 10.000 m3 Wemeldingespecie met intensieve landfarming is verwerkt. 
De sanering vond plaats aan de Kreekraksluizen en binnen 2 jaar werd een volgens Bsb toepasbaar materiaal 
verkregen [48]. In paragraaf 3.1 wordt nader op de productkwaliteit en de onderbouwing van de normering 
ingegaan. 

Uitloging en Ecotoxiciteit 
De uitloging van PAK is gemeten in Wemeldinge- en Petroleumhavenspecie; aan het begin en na één jaar 
landfarmen gemeten. Van de aanwezige PAK loogden bij aanvang O, 15 en O, 12 YO uit. De absolute uitloging was 
voor beide species met circa 50% verminderd. 
De ecotoxiciteit is gemeten in bioassays met alle vier de species. De toxiciteit was voor Geulhavenspecie in vier 
jaar verminderd van 75% naar 20% en voor Zierikzeespecie van 50 naar 20 %. Wemeldingespecie vertoonde 
aan het begin slechts voor 40% van de organismen toxiciteit, wat na 2 weken al verlaagd was tot 10% en na 
bijna een jaar tot 3 '%O. De zwaar vervuilde Petroleumhavenspecie was bij aanvang voor alle testorganismen 
100% toxisch en bleef dit gedurende het eerste jaar. Daarna zijn geen monsters meer genomen. In hoofdstuk 3 
wordt nader ingegaan op de uitloging en ecotoxiciteit. 

On dera fdichting 
Momenteel wordt door de meeste bevoegde gezagen ter voorkoming van emissies naar bodem en naar 
grondwater, een onderafdichting (met HDPE-folie) en een drainlaag voorgeschreven voor landfarm-terreinen. In 
de POSW projecten is de samenstelling van het drainwater regelmatig gemeten. In het tweede project is met de 
zwaar vervuilde Petroleumhavenspecie een proef gedaan naar een basisvoorziening met compost. Hiervoor werd 
in een proefveld van 5 bij 5 meter een compostlaag van 20 cm aangebracht. Ook hier is geen verontreiniging in 
de bodembeschermende laag waargenomen. 
De resultaten wijzen er op dat een onderafdichting met HDPE-folie om milieuhygiënische redenen niet 
noodzakelijk is. Niet alleen de kosten maar ook de ontwatering wordt er nadelig door beïnvloed. Bij de reeds 
genoemde sanering van de haven van Wemeldinge, werd - naar aanleiding van het POSW-onderzoek en overige 
resultaten van Staring Centrum - turf als onderafdichting toegepast. Hiervoor heeft het bevoegd gezag 
toestemming gegeven. 
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Beplanting 
De eerste inplanting met riet is door de droogte en het hoge zoutgehalte niet aangeslaan. De inzaaiing met tarwe 
in het tweede jaar, is door konijnen opgegeten. Wel is een natuurlijke en zeer weelderige begroeiing ontstaan, 
die qua type planten verschilt bij Petroleumhaven- en Wemeldingespecie. In Wemeldingespecie is het zoutgehal- 
te erg hoog, waardoor planten met (te) korte wortels opkomen. In de begroeide velden is de afbraak in de 
bovenlaag vergelijkbaar met die in de bewerkte velden. In de onderlaag loopt de afbraak echter bijna een jaar 
achter. Wel is zichtbaar dat (zeker in het diepbewortelde Petroleumhavenveld) de zuurstofconcentratie nu 
vergelijkbaar is met die in het bewerkte veld. In het komende jaar wordt een goede afbraak verwacht. 

Bronnering 
Met Petroleumhavenspecie is in containers onderzocht of bronnering de ontwatering zou kunnen versnellen. Het 
mechanisch ontwateren van de specie leidde weliswaar tot een versnelde ontwatering, doch op een niet kosten- 
effectieve manier [47]. 

Conclusies 
De praktijkproeven van POSW, alsmede de sanering van RWS Zeeland, hebben laten zien dat Intensieve 
Landfarming een effectieve, operationele techniek is. In paragraaf 2.3.6 worden conclusies alsmede 
aanbevelingen voor de uitvoering gepresenteerd. 

2.3.4: Resultaten Extensieve Landfarming 

De hypothese is dat bij het bereiken van de tweede a.-raakfase, de biologische afbraak niet beperkt wordt door 
de microbiële capaciteit (de activiteit van de bacteriën). De beperkende factor is de biobeschikbaarheid van de 
resterende, sterk gebonden, verontreinigende stoffen. Deze kunnen wel worden afgebroken, echter pas na 
desorptie uit de matrix. De desorptiesnelheid is daarom de beperkende factor. De gedachte is dat, indien voldaan 
wordt aan de juiste condities (lucht, nutriënten) voor biologische afbraak, alle stoffen in de loop der tijd kunnen 
worden afgebroken. De benodigde tijd is dan afhankelijk van de desorptie-snelheid van verontreinigingen uit het 
sediment naar de waterfase. Een maal in de waterfase, of tenminste binnen het bereik van de afbrekende 
bacteriën, worden de stoffen afgebroken. 

Om deze hypothese te testen, is in 1993 een project naar Extensieve Landfarming gestart [51]. Hierbij zijn de 
species uit de Geulhaven en Zierikzee gebruikt, die gedurende bijna vier jaar door middel van Intensieve 
Landfarming [45] waren voorgereinigd (zie paragraaf 2.3.3). De species hadden inmiddels een hoog droge stof 
gehalte (ca. 80%) en werden in 50 cm dikke lagen op aparte velden gebracht. Deze velden waren voorzien van 
een HDPE-folie met drainlaag. De landfarm werd vervolgens gedurende drie jaar gevolgd, waarbij uitgebreid 
fysische en ecotoxicologische parameters zijn gemeten. 

Ook gedurende de extensieve landfarm bleek nog verbetering van de structuur plaats te vinden. De eerste paar 
jaar was er in de natte winterperiode nog anaërobie in de species. In de laatste 2 jaar was het bodemprofiel 
volledig aëroob. Om de structuur te verbeteren in de winterperiode, is wintertarwe ingezaaid. Deze werd door 
konijnen opgegeten. In de loop van de landfarm is op beide velden een weelderige, spontane begroeiing ontstaan 
waarmee een goed effect bereikt werd. Ook lieten testen met regenwormen zien dat geen nadelige 
ecotoxicologische effecten zijn ontstaan. De resultaten ten aanzien van de PAK afbraak worden in figuur 17 en 
tabel 9 weergegeven. 
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Figuur I 7: PAK afbraak gedurende intensieve en extensieve landfarming, in een periode van 8 jaar 

Tabel 9: Afbraaksnelheden en concentraties in de verschillende fasen. 

Concentraties weergegeven als absolute gehalten (mg/kg ds) en (percentage van beginconcentraties). 
Afbraaksnelheden in mgikg ds per maand voor PAK 1 O VROM. 

De belangrijkste conclusie van de waarnemingen is dat de restgehalten inderdaad verwijderd kunnen worden. De 
hypothese dat de afbraak ná de eerste afbraakfase beperkt wordt door desorptie vanuit de sedimentmatrix, is ook 
bevestigd. Tevens valt op dat er mogelijk niet twee, maar drie fasen in de afbraaksnelheid aanwezig zijn. Voor 
Zierikzeespecie treedt de derde fase in na circa 32 maanden, voor Geulhaven na circa 46 maanden. 

Het is moeilijk relaties te vinden tussen gehalten en afbraaksnelheden (tabel 9). De beginsnelheden (in de eerste 
fase) liggen voor beide species rond de 5 mg per maand, terwijl de gehalten op 8, respectievelijk 38 mg/kg ds 
liggen (bijna een factor 5 verschil in gehalten). In de derde fase zijn zowel het gehalte als de snelheid in 
Geulhavenspecie echter beide beduidend lager. Bij zeer lage gehalten is waarschijnlijk de kans groot dat de 
afbraaksnelheid ook ook zeer laag is. 

Tot Extensieve Landfarming worden overgegaan nadat in een Intensieve Landfarm is gebleken dat de afbraak in 
de tweede fase is gekomen. Dit kan ook aan de orde zijn bij hogere concentraties dan in de hier geteste 
Geulhaven- en Zierikzeespecie het geval was. De nagestreefde productkwaliteit kan ofwel die voor toepassing 
als bouwstof volgens het Bsb, ofwel die voor hergebruik (streefwaardekwaliteit) zijn. Voor dit laatste, de 
multifunctionele toepassing, is het van belang dat de textuur van de specie in tact blijft, zoals bij landfarming het 
geval is. 
Voor Geulhaven- en Zierikzeespecie kunnen de resultaten geëxtrapoleerd worden naar de streefwaarde voor 



PAK. Voor Geulhavenspecie ligt het PAK-gehalte nu op 2.4 mgkg  ds, waardoor met een afbraaksnelheid van 
gemiddeld 0.34 mg PAWjaar, de streefwaarde na 4 jaar bereikt zou kunnen zijn. Voor Zierikzeespecie zal de 
resterende 15.5 mgikg ds aan PAK, met een snelheid van 0.84 mg per jaar, theoretisch nog 18 jaar nodig hebben 
voor volledige afbraak. Rekening houdend met een nog trager wordende afbraak, kunnen de verblijftijden 
oplopen tot 5 á 40 jaar. 

Een groot en langdurig ruimtebeslag kan gerechtvaardigd worden door de reiniging te koppelen aan een daarop 
aangepaste bestemming of gebruik van het terrein, zoals bebossing. Hierbij is vemoemingswaardig het idee van 
DLO om extensieve landfarming te koppelen aan bodemgebruik met wilgenteelt of natuurontwikkeling. Bij dit 
proces worden wilgen geplant ten einde een optimale structuur van de specie te krijgen, terwijl de wilgen 
gebruikt worden voor energie opbrengst via verbranding. Het idee van energieteelt wordt momenteel in NOBIS- 
kader onderzocht [53]. Extensieve landfarming kan ook worden gekoppeld aan toepassing in werken (volgens 
Bsb), zoals in geluidswallen of afdeklagen. 

De conclusie is dat Extensieve Landfarming, indien gekoppeld aan een aangepast, doelmatig ruimtegebruik, de 
weg opent naar een toekomstig vrij hergebruik van baggerspecie. 

2.3.5: Resultaten Kasfarming 

Kasfarming is een landfarmvariant waarbij in overdekte systemen de biologische afbraak versneld wordt door 
middel van beluchting en verwarming. De ontwikkeling van kasfarming is gestart met zandige, met olie 
verontreinigde landbodems. Hierbij worden soms laagdikten van 2 meter toegepast. Voor baggerspecie is de 
aanwezigheid van water een belangrijke factor. Het effect van verwarming en beluchting op de ontwatering was 
nog onbekend. Daarom is binnen POSW kasfarming met baggerspecie direct na het baggeren (Directe 
Kasfarming) en na natuurlijke ontwatering (Indirecte Kasfarming) onderzocht. 

De Directe Kusfarm is door de Vries en van de Wiel in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Amsterdam en POSW getest in 1994 [50]. Hiervoor werd 11.5 m3 Petroleumhavenspecie in de inrichting 
(romneyloods) gebracht, waarmee op praktijkschaal landbodems gereinigd worden. De verblijftijden voor de 
oliehoudende landbodems liggen in dit systeem tussen de I en 3 weken. 
Het experiment met Petroleumhavenspecie is uitgevoerd in een deel van de landfarmingsinrichting. De 
onderafdichting bestond uit een HDPE-folie voorzien van een drainlaag. In de drainlaag was een buizensysteem 
aanwezig, waarmee verwarmde lucht door de specie werd geblazen. Hierdoor werd door middel van één 
voorziening, zowel de beluchting als de verwarming (33 "C) geregeld. De specie werd in een laagdikte van 30 
cm in een proefvak aangebracht. Na 10 weken werd de specie wekelijks bewerkt met een spitmachine. De 
landfarm is gedurende 42 weken gevolgd. 

De Indirecte Kusfarm werd getest met Wemeldinge- en Petroleumhavenspecie, die een jaar in een Intensieve 
Landfarm (zie paragraaf 2.3.3) waren gerijpt [47]. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met Heymans, 
in containers van 2.3 x 6 x 2.5 meter (bxlxh). Voor de luchtinjectie zijn drains waren drains aanwezig in de 50 
cm drainzandlaag. Daar bovenop waren flexibele verwarming-slangen aanwezig (thermostaat op 35 "C). De 
species werden gezeefd (15 bij 15 cm), ten einde de kluiten te breken. Van elke specie werd 25 mi met ds 
gehalte van circa 75%) in een laagdikte van 120 cm aangebracht. Ruim een week na het starten van de landfarm 
is de verwarmingsketel ontploft, waardoor het werk gedurende 6 weken stil heeft gelegen in verband met de 
ARBO-inspectie. Het project is herstart in augustus 1995, waarbij de temperatuur in de species rond de 19 "C 
lag. 
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In figuur 18 worden de afbraakcurves voor olie en PAK voor de Directe en Indirecte Kasfarming vergeleken met 
die van Intensieve Landfarming. In de Directe Kasfarm (Petroleumhavenspecie) bleek de afbraak van PAK en 
olie pas na twee, respectievelijk 5.5 maanden op gang te komen. In vergelijking met de Intensieve Landfarm in 
de buitenlucht, was de PAK-afbraak na 1 1  maanden vergelijkbaar. De olie-afbraak was op dat moment in de 
Kasfarm iets verder gevorderd. Het beluchten en verwarmen heeft aanvankelijk nauwelijks effect op de ontwate- 
ring. De complexe samenstelling van Petroleumhavenspecie kan hierbij ook een rol gespeeld hebben. 

1 ZOOD 

lOw0 

g8Mxl 

f 
j€xc 
k 
3 4wo 

ZOOD 

O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

tijd (maanden) tijd (manden) 

24 

~ 

27 

~ 

Figuur 18: PAK- en oliegehalten in Kusfarm en Intensieve Landfarm 

De Indirecte Kasfarming leverde ten opzichte van de Intensieve Kasfarming, wel een duidelijke tijdwinst op. De 
PAK- en oliegehalten lagen binnen vijf maanden op een vergelijkbaar niveau als na nog 16 maanden Intensieve 
Landfarming. Het verschil in afbraaksnelheid zou groter zijn wanneer de kasfarm in de winter, onder 
verwarming zou zijn uitgevoerd. 

De conclusie is dat Directe kasfarming, tenminste voor Petroleumhavenspecie, niet kosten-effectief is vanwege 
de te lange ontwateringsperiode. Indirecte Kasfarming kan echter wel leiden tot een sterk versnelde afbraak. In 
de gerijpte specie is het verwarmen en beluchten van de specie wel effectief. Indirecte kasfarming zou kunnen 
worden ingezet wanneer in de nazomer blijkt dat in een Intensieve Landfarming de afbraak bijna het gewenste 
niveau heeft bereikt. Door het overschakelen naar de Kasfarm, wordt de specie effectief gereinigd en kan op het 
terrein van de Intensieve Landfarm een nieuwe partij worden ingebracht. 
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2.3.6: Conclusies en Aanbevelingen 

Conclusies 

Bij reiniging in landfarms wordt in de voor olie en PAK benodigde zuurstof voorzien door de specie te 
ontwateren en rijpen, zodat lucht in de poriën kan dringen. 

Landfarming verloopt in drie (elkaar soms overlappende) stappen: 
1) Ontwatering en rijping; 
2) Snelle biologische afbraak van goed beschikbare stoffen (1" afbraakfase); 
3) Trage biologische afbraak van desorberende stoffen (2e afbraakfase). 

Het succes van landfarming wordt bepaald door een snelle en goede structuurvorming in de 
ontwaterings/rijpingstap en door het in stand houden van deze structuur in de afbraakfasen. 

Het proces van ontwatering en structuurvorming is afhankelijk van weersomstandigheden (neerslag, 
temperatuur) en de eigenschappen van de specie (consistentie, organisch stof- en lutumgehalte, 
korrelgrootteverdeling). Het proces kan beïnvloed worden door de wijze waarop de specie wordt bewerkt en 
van de wijze waarop de specie in de terreinen wordt aangebracht. 

Ontwatering van de specie kan plaats vinden via verdamping of drainage. De waterafvoer gebeurt door 
verdamping en drainage en dient groter te zijn dan de watertoevoer via neerslag. In de eerste periode (totdat 
de gehele sliblaag gerijpt is), kan drainage niet of slechts zeer beperkt optreden en is een oppervlakkige 
regenwaterafvoer nodig. 

De drainlaag kan bestaan uit zand met drainbuizen. De korrelgrootteverdeling van het drainzand dient 
gelijkmatig te zijn om dichtslaan van het zand te voorkomen. Het voorgeschreven gebruik van HDPE-folie 
en drainlaag is in de onderzochte species niet nodig gebleken en zou om financiële redenen beter vervangen 
kunnen worden door onderafdichting met compost. Compost kent een geringer onderhoud en heeft een 
goede drainerende werking. Het bevoegd gezag in Zeeland heeft toestemming gegeven bij de sanering van 
10.000 m3 Wemeldinge specie, voor een voorziening aan de onderzijde met turf gemengd met de bovenste 
30 cm van het drainzand [48]. 

Intensieve Landfarming vindt plaats in de buitenlucht en is geschikt voor de eerste twee stappen in het 
landfarmproces. Om de ontwatering te stimuleren worden bewerkingen uitgevoerd. Eventueel kunnen de 
bewerkingen na de ontwatering worden vervangen door beplanting. Bij de derde stap van het landfarmproces 
(tweede, trage fase in de afbraak) heeft bewerking geen effect meer op de afbraaksnelheid en wordt 
overgegaan op Extensieve Landfarming. 

Kasfarming in overdekte systemen maakt het mogelijk om door mechanische beluchting en verwarming de 
processen te versnellen. Directe Kasfarming (direct na het baggeren) is niet kosten-effectief omdat door 
beluchting en verwarming de ontwatering in onvoldoende mate wordt versneld. Indirecte Kasfarming (na 
ontwateringhijping in een Intensieve Landfarm) kan daarentegen de eerste afbraakfase aanzienlijk verkorten. 

De capaciteit van de inrichting wordt bepaald door de snelheid van ontwatering en afbraak en door de 
sliblaagdikte. De maximale laagdikte wordt bepaald door het organische stof gehalte en het lutum gehalte, 
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maar ook door het type bewerkingen. Afhankelijk van deze factoren kan gekozen worden voor laagdiktes 
tussen de 40 en 100 cm. 

Naast de weersgesteldheid en de gekozen bewerkingsmethode, varieert de benodigde verblijftijd sterk met de 
te behandelen specie. Voor Intensieve Landfarms kunnen 1 tot 3 zomerseizoenen benodigd zijn (7 tot 32 
maanden). Elke nazomer dient de kwaliteit van de specie vastgesteld te worden ten einde een beslissing te 
nemen over het vervolgtraject. 

Wanneer de trage afbraakfase bereikt is, dient overgegaan te worden op Extensieve Landfarming. Hier 
kunnen de verblijftijden variëren tussen de 5 en de 40 jaar. Het relatief grote ruimtebeslag kan worden 
gerechtvaardigd door combinatie met een aangepaste nuttige bestemming en/of gebruik, zoals bebossing, 
energie-teelts of geluidswalfuncties. 

Wanneer de afbraak nog in de snelle fase is en de gewenste productkwaliteit nog niet bereikt is, kan 
overgeschakeld worden op Indirecte Kasfarming. Hierbij wordt de specie versneld gereinigd in een periode 
van 1 - 3 maanden, terwijl op het buitenterrein een nieuwe partij kan worden aangebracht. 

De eindconclusie is dat Intensieve Landfarming operationeel is, hetgeen tevens is aangetoond bij de sanering 
van de Haven van Wemeldinge door RWS Zeeland. Intensieve Landfarming kan goed worden aangevuld 
met de operationele technieken Extensieve Landfarming en Indirecte Kasfarming. Hiermee biedt 
landfarming een compleet pakket voor het verwerken van met olie en PAK verontreinigde specie tot aan een 
volgens het Bouwstoffenbesluit toepasbare kwaliteit, of streefwaardekwaliteit (Extensieve Landfarming). 

Aunbevelingen voor de uitvoering van lundfurming 

Keuze landfarmvariant: 
Omdat Directe Kasfarming niet kosten-effectief is in vergelijking met andere landfarmtechnieken en 
Extensieve Landfarming alsmede Indirecte Landfarming nageschakelde technieken zijn, wordt aanbevolen 
om te starten met Intensieve Landfarming. 

Startseizoen: 
Op basis van de balans tussen verdamping en neerslag in de diverse seizoenen, wordt aanbevolen de 
landfarm uiterlijk in maart te starten. Daardoor kan in de eerste zomer de specie ontwateren en een anaërobe 
structuur krijgen zodat de afbraak kan beginnen. 

Aanleg velden: 
Bij de aanleg van de velden spelen de sliblaagdikte en de regenwaterafvoer een rol. Uitgaande van een 
organisch stof gehalte van circa 10%, is de maximale laagdikte voor beplante velden tussen de 65 cm (hoog 
lutum gehalte) en 100 cm (laag lutum gehalte). Met bewerking wordt voor dezelfde specie een marge van 40 
tot 65 cm aangehouden. Wanneer géén drainage of oppervlakkige ontwatering wordt toegepast, is in het 
Nederlandse klimaat de laagdikte maximaal 20 cm. Dit is het geval bij het 'op de kant zetten van 
baggerspecie' op landbouwpercelen. 
Ten behoeve van de oppervlakkige regenwaterafvoer, dient de specie met een helling worden aangelegd. 
Gedurende de tijd dat de specie nog niet steekvast is, dient zij ook aan de lage zijde omgeven te worden door 
kades. Het afgestromende water wordt dan via buizen door de kade naar een opvangsloot gebracht. Zodra de 
specie steekvast is geworden kan de kade weggehaald worden. Wanneer de gehele sliblaag gerijpt is en 
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drainage mogelijk is, kan de oppervlakkige waterafvoer beëindigd worden. 

O Bewerking: 
Zodra de specie beloopbaar is (na 4 tot 6 weken), kan deze bewerkt worden met een cultivator op 
rupsbanden. Deze kan steeds dieper worden afgesteld. Bij elke bewerking wordt een laagje (1 á 2 decimeter) 
nog natte specie meegenomen. Vervolgens kan geploegd worden om de onderste natte laag boven te krijgen. 
Grotere kluiten kunnen gebroken worden met een spitmachine, waarbij grove delen verwijderd kunnen 
worden door een machine gelijkend op een aardappelrooimachine. 
De frequentie en diepte van de bewerkingen zijn afhankelijk van de gesteldheid van de specie. Deze varieert 
met het type specie en met de weersomstandigheden en moet worden vastgesteld op basis van droge stof 
gehalte, vochthuishouding en visuele waarnemingen als scheurvorming, kleur en de aanwezigheid van 
brokken of kluiten. 
Afhankelijk van weersomstandigheden, bewerkingsintensiteit en specie-type, kan de ontwatering en rijping 
binnen een periode van 3 en 6 maanden plaatsvinden. Vervolgens kan de specie maandelijks worden 
omgezet, of kan gekozen worden voor beplanting. 

O Beplanting: 
Beplanting wordt niet aanbevolen bij de start van de landfarm. Door de aanwezigheid van water in de slurrie, 
zal het aanslaan van inzaaiingen en beplantingen moeizaam gaan. Wanneer eenmaal een redelijke structuur 
verkregen is, kan deze in stand gehouden en verbeterd worden door een geschikte beplanting met riet, tarwe 
of koolzaad. Spontane begroeiing kan ontstaan. Door de groei van wortels wordt in de specielaag aërobie 
verkregen. Wel dient rekening gehouden te worden met eventuele vraat door dieren. Bij zoute species is het 
mogelijk dat de wortelgroei traag of ondiep gaat. 

O Monitoring: 
De monitoring dient in periode van veranderingen (ontwatering, eerste fase afbraak) intensiever te zijn dan in 
de stabielere tweede afbraakfase. Elke nazomer dient een uitgebreide kwaliteitsbepaling uitgevoerd te 
worden, ten einde over de voortganglbeëindiging van de landfarm te kunnen beslissen (zie Besluitvorming). 
De fysische gesteldheid dient gevolgd te worden aan de hand van de volgende parameters: laagdikte, 
porievolume (lucht- en watergevuld), kleur, kluitgrootte, scheurvorming en het rijpingsgetal. 
Voor het volgen van de afbraak kan de chemische samenstelling kan het beste worden geanalyseerd in 
meerdere steekmonsters, in plaats van in mengmonsters. In verband met de heterogene verdeling van 
verontreinigingen over het sediment, geven steekmonsters een beter beeld van de werkelijkheid. Voor de 
eindkeuring worden mengmonsters van deelpartijen geanalyseerd, hiervoor zijn in het Bsb protocollen 
vastgesteld. Te analyseren parameters zijn ten minste: droge stof, organische stof, olie, PAK en het 
zoutgehalte. 

O Besluitvorming: 
Elke nazomer wordt de kwaliteit van de specie uitgebreid bepaald, ten behoeve van de voortgang. De 
besluitvorming dient vóór het najaar te geschieden aangezien dan meer regenval en minder verdamping 
optreedt, waardoor de structuur tijdelijk verloren gaat. Wanneer de Intensieve Landfarm nog wordt 
voortgezet is dit geen probleem: in de zomer zal de structuur zich weer herstellen. Echter voor overslag naar 
de eindbestemming of Extensieve Landfarming danwel Indirecte Kasfarming, is een goede structuur 
benodigd. 
Wanneer de beoogde kwaliteit bereikt is, kan de landfarm gestopt worden. Wanneer de afbraak in de 
Intensieve Landfarm nog snel verloopt, kan gekozen worden tussen voortzetting of overstap naar Indirecte 
Kasfarming. Wanneer voor Kasfarming wordt gekozen, kunnen nieuwe partijen specie reeds in het najaar op 
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de buitenvelden worden aangebracht. Deze partijen hebben dan voldoende tijd voor ontwatering tot het 
volgende zomerseizoen, terwijl de oude partij in de kas versneld wordt gereinigd. De keuze zal daarom 
bepaald worden door logistieke en beheersmatige aspecten van de buitenfarm en door het aanbod. Wanneer 
de afbraak nog slechts zeer traag verloopt kan overgestapt worden op Extensieve Landfarming. 

Aanbevelingen voor verdere optimalisatie van landfarmtechnieken 

O Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van schimmels voor het verwijderen van 
restconcentraties door exo-enzymen. Laboratoriumonderzoek in diverse kaders heeft aangetoond dat deze 
enzymen de afbraak kunnen versnellen, waarbij lagere restconcentraties worden gehaald. Een nader 
onderzoek naar de meerwaarde van deze processen is in een NOBIS project ondergebracht [ 2 3 ] .  

O Onderzoek naar de mogelijkheden van ontzilting van zoute species of zoutminnende, langwortelende 
planten. In de specie van Wemeldinge bleek dat de zoutminnende planten korte wortels hadden, zodat de 
aërobe laag slechts ondiep was. 

O Onderzoek naar de mogelijkheden van metaalopnemende planten voor het verwijderen van metalen. In 
Amerika zijn dergelijke systemen op commerciële schaal aanwezig voor de aanpak van terrestische bodems 
[54]. Met deze planten zou gedurende de landfarm naast PAK- en olie-afbraak, metaalverwijdering kunnen 
optreden. Dit zou het toepassingsgebied van landfarming vergroten. 

O Onderzoek naar de effecten (uitloging, ecotoxiciteit) van restconcentraties aan olie en PAK en eventueel 
aanwezige metalen . 

O Uitvoering van landfarming op grotere schaal, met meerdere soorten species. 
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2.4: Reiniging in Reactoren 

2.4.1: Het Concept 

Het concept Reiniging in Reactoren is binnen POSW met name onderzocht voor de aanpak van met olie en PAK 
verontreinigde specie. Hoewel gechloreerde verbindingen ook in reactoren kunnen worden afgebroken, is voor 
dit type stoffen binnen POSW alleen het concept Reiniging in Depot (paragraaf 2.1) onderzocht. 

Bij Reiniging in Reactoren wordt in de voor PAK- en olie-afbraak benodigde zuurstof voorzien, door de specie 
met water te verdunnen tot een slurrie en deze vervolgens mechanisch te beluchten. Om de slurrie in beweging 
te houden worden roermechanismen gebruikt. Verdere stimulans van de biologische afbraak vindt plaats door 
middel van verwarming, pH-regeling en toevoeging van nutriënten en soms entmateriaal of koolstofbronnen. 

De reiniging start altijd met een adaptatiefase, waarin de bacteriën zich aan de omgeving (procescondities en de 
te reinigen specie) aanpassen. Daarna start de biologische afbraak volgens het bekende patroon: een snelle eerste 
fase, gevolgd door een trage tweede fase. In de tweede fase zijn nog weinig biobeschikbare verontreinigingen 
over. In deze tweede fase adapteren de bacteriën weer aan deze situatie van weinig voedsel. 

btchgewij2e procesvoering 
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Figuur 19: Reiniging in reactoren. 

In POSW-I1 wordt binnen Reiniging in 
Reactoren onderscheid gemaakt in twee 
uitvoeringsvormen op basis van de wijze 
van procesvoering: 
Batch slurrie systemen en Continue 
slurrie systemen. 
In een batch systeem wordt de te 
reinigen slurrie in de reactor gebracht en 
weer verwijderd nadat de afbraak vol- 
tooid is. Daarna wordt de volgende te 
reinigen partij in de reactor gebracht. 
In een continue procesvoering wordt de 
te reinigen slurrie met een constante 
snelheid ingevoerd en het product met 
dezelfde snelheid afgevoerd. 

Het voordeel van een continu systeem is dat minder tijd verloren gaat met de opstart en de uitloop van iedere 
charge. Na een initiële adaptatie verandert er nog weinig in het aanbod aan verontreinigende stoffen voor de 
bacteriën. Een constante stroom verse specie wordt immers ingevoerd. De bacteriën komen in een stabiele 
situatie, die niet meer wijzigt. Ook is daardoor een betere procesvoering (instelling pH, temperatuur, nutriënten, 
etc.) mogelijk. In het algemeen verloopt de afbraak in continue systemen dan ook sneller en beter dan in batch 
systemen. 

Aandachtspunten bij de operationalisering van reactortechnieken zijn het beluchtingssysteem (kosten-effectief) 
en het droge stof gehalte (maximale capaciteit). 
Reiniging in Reactoren kan worden toegepast op ongescheiden specie of op de fijne fractie na hydrocyclonage. 
De keuze is afhankelijk van de specie-eigenschappen. Vaak is de zware fractie op eenvoudige en doelmatige 
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wijze met fysischichemische technieken te verwerken tot aan een herbruikbaar product dan wel een toepasbare 
bouwstof. In deze situaties kan het effectief zijn om alleen de fijne fractie biologisch te reinigen. 
Reiniging in Reactoren leidt door de intensievere aanpak tot een snellere reiniging dan Reiniging in Landfarms 
(paragraaf 2.3). De effecten op het ruimtebeslag en de kosten worden in hoofdstuk 3 besproken. 

2.4.2: De Projecten 

Binnen POSW zijn vanaf 1989 meerdere reactortechnieken beproefd, waarbij het traject van laboratorium- tot 
aan demonstratieprojecten is doorlopen. In POSW-I is een groot aantal opties onderzocht: bellenkolommen, 
beluchtingsbassin, bioreactor [55 ,  561. De bioreactor [55] werd op basis van de verwachte kosten niet in POSW- 
I 1  verder geoptimaliseerd. Wel werd deze techniek (op 6-liter schaal) gebruikt in biodegradatieproeven bij de 
selectie van species voor verdere optimalisatie van andere biologische technieken (zie paragraaf 3.2). 
In POSW-I1 is verder gewerkt aan de operationalisering van het Beluchtingsbassin van TNO [29] en is een 
nieuwe reactor, het Slurry Decontamination Process van Bird Engineering beproefd [57 - 591. In de derde 
pilotsanering van POSW is het Fortec systeem van Heidemg gedemonstreerd [14 -161. 
In tabel 10 is een overzicht van de projecten gegeven, waama een korte toelichting op de verschillende 
reactortechnieken volgt. 

Tabel 10: Overzicht van POSWprojecten met reactortechnieken. 

Beluchtingsbassin: 
Het idee van het Beluchtingsbassin is ontwikkeld door TNO [29, 561 en is gebaseerd op het batchgewijs 
behandelen van de fijne fractie na hydrocyclonage. De fijne deeltjes kunnen met geringe inspanning in suspensie 
gehouden worden, door middel van beweegbare beluchtingselementen onder in een rechthoekige reactor. Het 
beluchtingsbassin is in POSW-I1 via bellenkolommen op labschaal onderzocht in container-opstellingen met een 
inhoud van 8 m3. Hiervoor is specie uit de Geulhaven te Rotterdam en uit de Oude Haven 't Sas te Zierikzee 
gebruikt. In POSW-I1 is in 4 m3-pilotinstallaties nader onderzoek verricht naar een optimale beluchting en droge 
stofgehalte. Hiervoor is specie uit de Petroleumhaven te Amsterdam gebruikt (paragraaf 2.4.3). 

SDP (Slurry Decontamination Process): 
Het SDP is ontwikkeld voor de reiniging van landbodems, binnen een samenwerkingsverband tussen de TU- 
Delft en Bird-Engineering [57]. Het SDP kenmerkt zich door een serie van reactoren en een continue 
procesvoering. In de eerste reactor (DITS: Dual Injected Turbulent Separation) vindt afscheiding van deeltjes 
groter dan 210 um plaats en een groot deel van de biologische afbraak. Daama doorloopt de specie een serie 
(cascade) van onderling verbonden bioreactoren waarin biologische afbraak optreedt. Tenslotte wordt de specie 
ontwaterd door middel van zeefbandpersing. Gezien de goede resultaten van dit werk, is besloten de 
toepasbaarheid van het SDP voor de reiniging van baggerspecie in POSW-I1 te testen [58 ,  591. Dit vond plaats in 
een 3 m3-pilotinstallatie, waarbij eveneens Petroleumhavenspecie is gebruikt (paragraaf 2.4.4). 
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Heidemij concept: 
De derde pilotsanering van POSW is uitgevoerd met 5.000 m3 baggerspecie uit de Petroleumhaven. Hierbij is de 
specie gescheiden middels hydrocyclonage. De grove fractie is door middel van spiralen en flotatie behandeld. 
De fijne fractie is in een continue een continu slurrie systeem gezuiverd in een speciaal door Heidemij 
ontwikkeld reactorsysteem. De resultaten van dit project worden niet in dit rapport gepresenteerd aangezien 
hierover reeds meerdere rapporten zijn geschreven [ 14 - 161. 

2.4.3: Resultaten Beluclztingsbassin 

Proefopzet 
Het beluchtingsbassin (TNO) is een batch slurrie systeem, waarmee de fijne fractie na hydrocyclonage gereinigd 
wordt. Het originele concept (zie figuur 20) is gebaseerd op een rechthoekig bassin, met onderin bewegende 
beluchtingselementen. Doordat alleen met het fijne materiaal gewerkt wordt kan dit door de beluchting in 
suspensie gehouden worden en zijn geen roermechanismen nodig. 

Figuur 20: Impressie van beluchtingsbassin in praktijkuitvoering (TNO) 

In POSW-I is begonnen met het testen van de mogelijkheden van dit concept. In het laboratorium werden 
kolomproeven met fijne fracties van Geulhaven en Zierikzeespecie uitgevoerd. Daarna zijn beide species getest 
in 8 m3 containers, waarin een vergelijkbare dimensionering als bij de praktijkuitvoering aanwezig was. Het 
effect van de bewegende beluchtingselementen op de menging en de zuurstofconcentratie werd gemeten [56 ] .  

Door de positieve resultaten in POSW-I is in POSW-I1 besloten tot nadere optimalisatie van de techniek [29]. 
Hiervoor werd de fijne fractie van Petroleumhavenspecie gebruikt. Aandachtspunten waren: 

1. Optimalisatie van beluchtingsregime: intensief in de eerste fase van afbraak, extensief in de tweede fase 
van afbraak; 

2. Optimalisatie van droge stof gehalte: 15% in plaats van 10% droge stof. 

Deze proefnemingen werden uitgevoerd in een cilindervorminge pilotplant (4 m3), waarin Aquajets voor 
beluchting en roeren aanwezig waren. 
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Voor deze afwijkende uitvoering is gekozen vanwege de betere mogelijkheden om de zuurstoftoediening te 
nuanceren. 
Direct na de scheiding was het droge stof gehalte 7%. Eén van de testen is met dit droge stof gehalte uitgevoerd. 
De tweede test is na natuurlijke indikking uitgevoerd met 15% droge stof. 

In dit project werden tevens de emissie van verontreinigende stoffen naar de gasfase en de ontwaterbaarheid na 
reiniging, gemeten. Helaas zijn de proeven onder sub-optimale omstandigheden uitgevoerd. Dit werd 
veroorzaakt door hevige schuimvorming in de reactoren. Dit werd bestreden door de beluchting te verminderen 
(50 - 70%) wat weer een negatief effect op de afbraak gehad heeft. 

Aflruuk van olie en PAK 
Het afbraakpatroon van PAK en minerale olie in de fijne fracties behandeld in het beluchtingsbassin is 
weergegeven in figuur 2 1. In tabel 1 1 worden de restconcentraties en afbraaksnelheden weergegeven. 

Evenals bij de landfarmprojecten (paragraaf 2.3) treedt een gefaseerde afbraak op. Een belangrijk verschil is dat 
de afbraak veel sneller verloopt. Bij het beluchtingsbassin wordt in termen van dagen, en bij de landfarm in 
maanden, gerekend. De PAK-afbraak in de eerste fase is bijvoorbeeld voor Petroleumhavenspecie 28 mg PAK 
per dag versus 34 mg PAK per maand in respectievelijk beluchtingsbassin en landfarm. Dit scheelt een factor 15 
á 20. Vergelijkbare orde-grootte-verschillen zijn voor Geulhaven en Zierikzeespecie gevonden. 
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Figuur 21: PAK- en olie afbraak in beluchtingsbassin voorfijne fracties van vier species 
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Evenals bij landfarming, is de afbraak van olie in Petroleumhavenspecie gedurende een korte periode gering, om 
daarna weer door te gaan. Dit kan veroorzaakt worden door de bijzondere verschijningsvorm (micellen) van de 
olie. Bij de test met 15% droge stof Petroleumhaven-slurrie bleef een hogere restconcentratie achter dan in de 
test met 7% droge stof. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de sub-optimale beluchting, aangezien in het 
kader van de derde POSW pilotsanering gebleken is dat een goede afbraak zelfs bij 20% droge stof mogelijk is 
[14 - 161 
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Tabel 11: Ajbraaksnelheden en concentraties in het beluchtingsbassin 
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Productkwaliteit 
Zoals in paragraaf 2.3 staat beschreven, wordt de kwaliteit van de specie getoetst aan de grenswaarden van het 
Bsb (zie ook paragraaf 3.3). De reiniging is immers alleen succesvol indien de producten kunnen worden 
toegepast of hergebruikt. 
Voor PAK voldoen alle fracties aan de norm van het Bsb. De gehalten in de Petroleumhavenspecie lijken hoog, 
maar moeten voor 19% organische stof gecorrigeerd worden. 
Voor olie is in de proeven voor geen van de species de norm gehaald. De norm voor minerale olie, alsmede de 
analyseerbaarheid van minerale olie, worden in paragraaf 3.3 bediscussieerd. 
Bij verwerking van alleen de fijne fractie, dient aandacht geschonken te worden aan het scheidingspunt van de 
hydrocyclonage. De meeste verontreinigende stoffen binden sterk aan organisch materiaal, wat bij cyclonage in 
de fijne fractie terecht komt. Hierdoor is de zware fractie soms schoon en vaak gemakkelijk te reinigen met 
eenvoudige technieken. Echter, de fijne fractie kan moeilijker biologisch te behandelen zijn, doordat de 
organische verbindingen zeer sterk gebonden zijn. De biobeschikbaarheid kan afnemen en de restconcentraties 
kunnen toenemen. Met name de hogere PAK binden sterk aan het organische materiaal [29, 14 - 161. Zelfs na 
correctie voor organische stof zijn de gehalten aan de hogere PAK, na biologische reiniging van de fijne fracties 
een factor 1 tot 4 maal hoger dan in ongescheiden specie. 
Ten aanzien van de metaalconcentraties heeft de concentrering voor de geteste species niet geleid tot 
overschrijding van de norm voor toepassing als bouwstof. Aangezien de metalen niet biologisch afgebroken 
kunnen worden, kan per specie de concentratie in de fijne fractie op voorhand getoetst worden. 
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Beluclitingsregime 
Hoewel de beluchting vanwege de schuimproblematiek in het beluchtingsbassin sub-optimaal was, zijn wel 
zuurstofmetingen verricht met Petroleumhavenspecie (7% ds). In de eerste vijf dagen is een stijging in de 
zuurstofopname gemeten (tot aan 6.4 mg O,/kg ds per minuut). Dit houdt in dat de bacteriën actiever zijn 
geworden (adaptatiefase). In deze vijf dagen is in totaal circa 50 gram O,/kg ds toegevoegd. Bij een lagere 
afbraaksnelheid in de navolgende fase, is ook de zuurstofopnamesnelheid afgenomen, tot circa 0.5 mg O,/kg ds 
na 70 dagen. De zuurstofopnamesnelheid wordt niet alleen door de aanwezige (en beschikbare) hoeveelheid 
verontreinigingen bepaald. Bij een lage zuurstof concentratie, stellen de bacteriën zich in op een lage 
ademhaling, wat een effect kan hebben op de afbraak. 
Kortom, bij een optimale beluchting (zonder schuimvorming) kan de benodigde hoeveelheid zuurstof en tevens 
de afbraak groter zijn. Schuimvorming hoeft niet bij alle species op te treden en kan worden bestreden door het 
toedienen van anti-foam middelen. 

Bij toepassing in de praktijk is het zinvol de beluchtings-intensiteit gedurende de reiniging te verlagen. Hierbij 
kan de zuurstofopnamesnelheid gebruikt worden als sturings-parameter. 

Emissie naar lucht 
De emissie van PAK en olie naar de luchtfase is gemeten in het experiment met de zwaar verontreinigde 
Petroleumhavenspecie (1 5% ds). Dit is gedaan met koolfilters in monsterbuisjes. De emissie van olie was steeds 
beneden de detectiegrens, evenals voor de hogere PAK (tot en met antraceen). 
Voor de lagere PAK is de hoogste concentratie gemeten op dag O en 1, vanaf de tweede dag was de emissie nog 
slechts 15% of lager. Op dag O is in een periode van 4 uur een concentratie van PAK (16 EPA) gemeten van 
1100 ug/m3 lucht. Dit gehalte komt overeen met 0.56 mg/kg ds (0.06% van de aanwezige concentratie). 
Om een inschatting (worst-case) van de emissies bij praktijk-uitvoering te maken, is een constante emissie van 
1100 ug/m3 lucht aangehouden. Bij een bassin van 1000 m3 zou dit bij een stabiele windsterkte van 1.5 m/s, op 
een afstand van 1 O0 meter, resulteren in een concentratie van circa 1 O ug/m3. Voor de som PAK bestaan geen 
lucht-normen, zodat dit gehalte is getoetst aan de MIC-norm voor naftaleen. Naftaleen vormde 75% van de 
gemeten PAK in de buisjes. Het absolute naftaleen gehalte lag op 7 ug/m3, terwijl de MIC norm 240 ug/m3 is. 
De conclusie is dat zelfs bij een intensieve beluchting van sterk verontreinigde baggerspecie géén 
noemenswaardige emissies naar lucht ontstaan. 

Ontwaterbaarheid van de gereinigde fractie 
Omdat bekend was dat fijne fracties slecht ontwateren en de reinigingsbehandeling mogelijk een effect zou 
hebben op de ontwatering, is de ontwaterbaarheid vóór en ná de reiniging gemeten. Hiervoor zijn poly- 
electroliet testen, gemodificeerde filtratietoetsen (MFT) en afzuigtijdbepalingen (AZT) uitgevoerd. Ook is de 
natuurlijke bezinking gemeten. 
De ontwatering verliep zowel vóór als ná de behandeling moeizaam. Droge stof gehalten van circa 30% waren 
het maximaal haalbare. De totale gereinigde partij is niet ontwaterd. 
In de praktijk worden met fijne fracties door middel van zeefbandpersen en polyelectrolyt toevoeging eveneens 
maximale droge stof gehalten rond de 35% bereikt. De ontwatering verloopt moeizamer naarmate het organische 
stof gehalte hoger is. 

Uitloging en ecotoxiciteit 
In het project met Petroleumhavenspecie is de uitloging van koper, kwik, zink en PAK en de toxiciteit, vóór en 
ná de behandeling gemeten. De PAK logen na afloop bijna niet meer uit, terwijl de metalen een 10 maal hogere 
uitloging te zien geven. De verhoogde metaaluitloging kan verklaard worden door oxydatie van sulfiden door de 
aanwezigheid van de voor de afbraak benodigde zuurstof. 
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De toxiciteit van de specie is vóór de reiniging voor alle drie de testorganismen (photobacterie, oesterlarve en 
slijkgarnaal) 100%. Ná de reiniging (na 84 dagen) was alleen voor de photobacterie de toxiciteit verdwenén. 
Omdat de twee andere testen nog 100% toxiciteit aangaven, wordt de totaalscore 66%. Waarschijnlijk wordt 
deze resttoxiciteit door de verhoogde mobiliteit van metalen veroorzaakt (zie paragraaf 3.3). 

Conclusies 
De resultaten zijn positief te noemen. Door het tegengaan van schuimvorming kan een betere afbraak optreden. 
Binnen POSW is geen verdere optimalisatie van Batch Slurrie Systemen uitgevoerd. Het concept is rijp voor de 
markt, waarbinnen het door partijen verder geoptimaliseerd kan worden. 
Het beluchtingsbassin is een efficiënt concept voor het snel reinigen van fijne fracties van baggerspecies met 
organische stoffen als minerale olie en PAK. 

2.4.4: Resultaten Slurry Decontamination Process 

Het systeem 
Het SDP (Slurry Decontamination Process, Bird-Engineering bv) is een Contine Slurrie Systeem, voor de 
reiniging van ongescheiden of gescheiden specie. De techniek is ontwikkeld voor de reiniging van klei-achtige 
landbodems [57]. 
Omdat een continue procesvoering wordt gehanteerd, wordt de slurrie met een constante snelheid in en uit het 
systeem gevoerd. Het proces bestaat uit een serie van compartimenten (figuur 22), waardoor de specie 
achtereenvolgens verschillende behandelingen ondergaat. 

cont.mlnated SLURRY DECONTAMINA TlON 
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Figuur 22: Schematische weergave van het SDP (Bird Engineering) 

Het totale werkvolume van de proeffabriek is 4200 liter, opgesplitst in: 
molen 250 liter, filterpers 150 liter 
trilzeef 100 liter, DITS-reactor 650 liter 
ISB-reactor 2000 liter, buffervat I O00 liter 
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De volgende processtappen worden onderscheiden: 
I :  Slurrie-bereiding en homogenisatie: 

Tijdens de voor POSW uitgevoerde proef uitgevoerd in een betonmolen waarbij specie (45% ds) gemengd 
werd met water tot een droge stof gehalte van 30%. 

De slurrie wordt over een trilzeef (2x2 mm) geleid, voor afvang van grove delen; 
2: Zeefitup: 

3: Scheiding en eerste afbraak in DITS: 
In de Dual Injected Turbulent Separation reactor wordt gelijktijdig lucht en slurrie, onder in de reactor, 
geïnjecteerd. Het scheidingspunt ligt op circa 2 1 O pm, zodat voor waterbodems slechts een klein deel wordt 
verwijderd. 

In de Interconnected Suspension Bioreactors vindt de verdere afbraak plaats. In de pilotinstallatie (3m3) 
waren vijf onderling verbonden, trechtervormige reactoren aanwezig. In de biocascade wordt eveneens van 
onder af belucht. 

4: Vervolg van afbraak in ISB (biocascade): 

5: Opvang en ontwatering: 
De gereinigde slurrie wordt in een opvangbak bewaard en vervolgens met een kamerfilterpers ontwaterd. 

Proefopzet 
Binnen POSW is de toepasbaarheid op waterbodems onderzocht in twee projecten (najaar 1994, voorjaar 1995) 
[58, 591. Hierbij is Petroleumhavenspecie gebruikt in een semi-continue werkwijze: dagelijks is verse specie 
toegevoerd. De totale verblijftijd was 16 dagen in de eerste run en 14 dagen in de tweede run. Bij een (semi) 
continu systeem kan de verblijftijd verkort worden door verhoging van de invoersnelheid of door het verkleinen 
van het volume. In de tweede run is de doorvoer verhoogd. 
De testruns zijn beide gestart met een batchgewijze procesvoering, waama werd overgeschakeld naar de semi- 
continue procesvoering. De temperatuur werd op 30 "C geregeld en bij aanvang van de runs werd een biologisch 
afbreekbaar antischuim-middel toegevoegd. Na enkele dagen was toediening niet meer nodig. Het droge stof 
gehalte van de slurrie was 30%, waarin circa 95 % van de droge stof (>2 1 O um) aanwezig was. 

PAK- en olie-afbraak 
In figuur 23 wordt de waargenomen PAK- en olie-afbraak grafisch gepresenteerd, terwijl de afbraaksnelheden 
en restconcentraties in tabel 12 worden samengevat. De afbraak is weergegeven voor de continue procesvoering 
in het gehele systeem (testrun 1 en 2) en voor de batchgewijze procesvoering in de DITS (vóór run 2). 

tijd (dagen) tijd (dagen) 

~ ~ _____ ~ ~~ ______ ____ 

Figuur 23: PAK- en olie ajbraak in Petroleumhuvenspecie met het Slurry Decontamination Process 
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Het eerste wat opvalt is dat de olie-afbraak in de continue procesvoering duidelijk beter verloopt dan in de 
batchproef. Dit is in overeenstemming met de bij landfarming en beluchtingsbassin gesignaleerde moeilijke 
afbraak van olie in Petroleumhavenspecie, vermoedelijk veroorzaakt door het voorkomen van de olie in 
micellen. In het SDP wordt in de biocascade de tijd gegund voor de afbraak. De restconcentratie is vergelijkbaar 
met die in landfarms en beluchtingsbassin (ca. 3000 mg/kg ds). 

Continu,runl 
fase 1 
fase 2 

Continu,run2 

fase 1 

fase 2 

O 203 (100% O 8 180 (1 00%) 
4 64 (31%) 35ldg 4 5300 (65%) 720ld 
16 21 (10.3%) 3.6idg 16 2950 (36%) 167id 

O 350 (lOO'Xo) O 9020 (1 00%) 
3 5  53 (15%) 99 id 3.5 4600 (51%) 1267idg 
14 30 (9%) 2.2id 14 3200 (35%) 133idg 

De afbraak van PAK verloopt, zowel in de continue als in de batchgewijze procesvoering, uitzonderlijk snel in 
de DITS reactor. Waar bij het beluchtingsbassin 2 1 dagen benodigd waren, is in het SDP na 4 of 3.5 dagen reeds 
het merendeel afgebroken. Kijkend naar het afbraakpatroon in Petroleumhavenspecie, zou de verblijftijd in de 
DITS voor deze specie verkleind en die in de biocascades vergroot kunnen worden. De PAK-afbraak verloopt 
immers in de DITS bijzonder snel, terwijl voor de olie-afbraak de biocascades nodig zijn. Een dergelijke 
aanpassing zou eenvoudig kunnen worden gerealiseerd door het aankoppelen van meerdere biocascades. Zo kan 
de benodigde verblijftijd op iedere specie worden geoptimaliseerd. 
Petroleumhavenspecie is met het SDP het snelst en het beste gereinigd. In vergelijking met het beluchtingsbassin 
is de afbraaksnelheid voor PAK en olie een factor 2 hoger. Gerelateerd aan de (voor beluchtingsbassin hogere) 
beginconcentraties, is de afbraak in percentuele verwijdering per dag bij het SDP voor PAK, respectievelijk olie, 
een factor 8 en 3 hoger. Deels kan dit verklaard worden door de sterkere binding van verontreinigende stoffen 
aan de fijne fracties (beluchtingsbassin). Dit uit zich tevens in de lagere restconcentraties voor PAK: 32 mg/kg 
ds in het SDP, versus 93 mg/kg ds in het beluchtingsbassin. Belangrijker echter lijkt de dimensionering van de 
DITS, waarin deeltjes verkleining op treedt door de rigoureuze menging. Tenslotte is de continue procesvoering 
van belang, waardoor met name de olie verwijderd wordt. 

Productkwaliteit 
Het organische stof- en lutumgehalte in de specie liggen rond respectievelijk 10 en 25 %, zodat niet gecorrigeerd 
hoeft te worden voor toetsing aan de normen van het Bouwstoffenbesluit. De norm voor PAK is met gemak 
behaald, terwijl het oliegehalte evenals bij de overige biologische technieken rond de 3000 mg/kg ds blijft 
fluctueren. Paragraaf 3.3 gaat nader in op deze problematiek. 
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de slurrie. De perskoek is eveneens geanalyseerd en 
vertoonde vergelijkbare gehalten. Hierbij is bij sommige persingen een verhoging in het oliegehalte opgetreden 
(gehalte in koek hoger dan in slurrie), zonder dat in het perswater olie kon worden aangetoond. Een verklaring is 
niet gevonden. 
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Uitloging en toxiciteit 
De uitloging van zink en PAK is door de SDP behandeling met 20, respectievelijk 99,75 % afgenomen. De 
toxiciteit is gemeten in een set van drie bio-assays (zie ook paragraaf 3.3). Het onbehandelde materiaal was 
100% toxisch. Het gereinigde product was niet meer toxisch voor de photobacterie, nog slechts 10% voor de 
slijkgarnaal en nog steeds 100% voor de oesterlarve. De eindscore voor de toxiciteit was 30%. 

Conclusies 
Het SDP is een perspectiefvolle techniek, waarvan de dimensionering en procesvoering goed ontwikkeld zijn. 
Het toepassingsgebied is groot omdat door de robuustheid van het systeem diverse afvalstromen (droge bodems, 
waterbodem, in diverse fracties) gereinigd kunnen worden. Door aan- en afkoppeling van biocascades kan de 
procesvoering optimaal worden ingesteld op de te behandelen slurrie. Een ander voordeel is dat een hoog droge 
stof gehalte (30%) gehandhaafd kan worden. 

In de derde pilotsanering van POSW is biologische reiniging in reactoren gedemonstreerd, met 
Petroleumhavenspecie. Hiervoor is een openbare aanbesteding gevolgd, waarop 13 bedrijven hebben 
ingeschreven. Op basis van onder andere de voorgestelde aanpak en de ervaring met de techniek, werden hieruit 
Silt nv (België), Heidemij en Bird-Engineering geprekwalificeerd. Uiteindelijk is de keuze op Heidemij 
gevallen, die voorstelde (55%) schoon zand te produceren en alleen de slibfractie biologisch te reinigen. 
Het SDP proces wordt verder opgeschaald in samenwerking tussen Bird-Engineering en PECOS bv. Naar 
verwachting zullen binnen enkele jaren meerdere continue reactorsystemen op de markt aanwezig zijn. 

2.4.5: Conclusies en Aanbevelingen 

O Reiniging in Reactoren is een goede optie voor baggerspecievenverking. De benodigde verblijftijden 
variëren per specie en per techniek en zijn een factor 15 tot 30 korter dan bij landfarmtechnieken. De stand 
der ontwikkeling is momenteel dusdanig dat verdere optimalisatie binnen de publieke sector kan plaats 
vinden. In hoofdstuk 3 wordt op de haalbare productkwaliteit ingegaan. 

O De behandeling kan gericht zijn op de totale specie of op de fijne fractie na hydrocyclonage. Dit laatste is een 
effectieve aanpak wanneer de grove fracties met fysisch/chemische technieken tot aan een categorie 1 
bouwstof te reinigen zijn. Bovendien zijn de fijne deeltjes met minder energie in suspensie te houden. Wel 
dient rekening gehouden te worden met concentrering van stoffen in de fijne fractie. Voor met name de 
hogere PAK gaat deze concentrering tevens gepaard met een slechtere biobeschikbaarheid. Voor fijne 
fracties kan een maximaal droge stof gehalte in de slurries van circa 20% bereikt worden, voor totale specie 
is circa 30% ds haalbaar. De ontwaterbaarheid van fijne fracties is slechter (maximaal 35%) dan die van 
totale specie (55%). 

O De afweging tussen een batch slurrie systeem en een continu slurrie systeem, gaat vanwege de betere 
procesvoering en snellere afbraak, richting continue systemen. 

O Het beluchtingsbassin van TNO kan eenvoudig vertaald worden naar een continue systeem voor behandeling 
van fijne fracties. 

O Met het SDP is de snelste en meest verregaande afbraak in Petroleumhavenspecie gerealiseerd. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van de processen in de DITS-reactor, waarin de deeltjes verkleind worden. Door de 
dimensionering en de wijze van beluchting van de diverse reactoren, wordt een slurrie van 30 YO ds (zware 
specie) goed in suspensie gehouden. Daarnaast biedt het SDP de mogelijkheid de verblijftijden in de 
verschillende typen reactoren op eenvoudige wijze aan te passen aan de te behandelen specie. 
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O Zelfs bij intensieve menging en beluchting van zwaar verontreinigde Petroleumhavenspecie, treden geen 
noemenswaardige emissies naar de lucht op. 
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3.1: Productkwaliteit en Marktpotentie 

Een belangrijk aspect ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van (biologische) technieken is de haalbare 
productkwaliteit. Verwerking is immers alleen zinvol indien het materiaal na verwerking kan worden 
hergebruikt (volgens ENW) of toegepast (volgens Bsb). Wanneer dit niet het geval is zou de specie alsnog 
geborgen dienen te worden. 
Ondanks het feit dat minerale olie en PAK met biologische technieken goed verwijderd kunnen worden, is het 
niet zeker dat voor iedere specie de normen gehaald kunnen worden. De reden ligt in de bindingsmechanismen 
tussen verontreinigende stof en sedimentmatrix, waardoor restconcentraties achter kunnen blijven of zeer lange 
verblijftijden benodigd zijn (zie hoofdstuk 1 en 2). 
De productkwaliteit ten aanzien van anorganische verbindingen (o.a. zware metalen) wordt niet door biologische 
afbraak beïnvloed. Dit heeft een effect op het marktaandeel dat biologische technieken kunnen hebben in het 
totale aanbod van verontreinigde specie. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op deze aspecten. Paragraaf 3.1.1 behandelt de mogelijkheden om de 
resultaten van biologische reiniging op voorhand te voorspellen. In paragraaf 3.1.2 wordt de productkwaliteit 
getoetst aan de regelgeving, terwijl in paragraaf 3.1.3 de daadwerkelijke risico's (uitloging en eco-toxiciteit) van 
de producten aan de orde komen. In paragraaf 3.1.4 wordt een inschatting gegeven van de potentiële markt voor 
biologische verwerkingstechnieken. Paragraaf 3.1.5 geeft de conclusies weer. 

3.1. I :  Voorspelling productkwaliteit en verblifltgd 

Zoals in paragraaf 1.2.2 reeds is uitgelegd, kan het resultaat van een biologische reiniging - óók bij een zelfde 
soort verontreiniging en een zelfde gehalte - sterk variëren per specie. De reden is gelegen in de 
bindingsmechanismen die tussen de verontreiniging en het sediment aanwezig zijn en die per specie variëren. 
Dit betreft zowel de afbraaksnelheid (en dus de benodigde verblijftijd) als de uiteindelijke productkwaliteit. Niet 
voor alle species kan binnen een kosten-effectieve periode de gewenste productkwaliteit behaald worden. Figuur 
24 geeft een idee van de mogelijke variaties in afbraakpatronen en de relatie met de kosten-effectiviteit van 
diverse biologische behandelingen. 

A 
e e r s t e  f a s e :  
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Figuur 24: Variaties in verblijftijden en productkwaliteit per specie 
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De verwerkingskosten bij reiniging in bioreactoren zijn iets hoger dan voor landfarming. Wanneer een groot 
deel van de verontreiniging sterk gebonden is, zal de twee fase van de afbraak zeer lang duren waardoor de 
kosten verhogen. Bioreactoren zijn kosten-effectiever bij specie waarin het sterk gebonden deel van de 
verontreiniging ónder de beoogde kwaliteitsnorm ligt. Landfarmtechnieken kunnen ook kosten-effectief voor de 
overige species worden ingezet. 

laboratorium (dg) 14 

landfarm (mnd) 

beluchtingsbassin (dg) 14 

SDPproces (dg) 

Voor iedere specie kan het afbraakpatroon verschillend zijn. In meerdere kaders wordt onderzoek verricht naar 
de achterliggende mechanismen [21]. 
Om een inschatting te maken of met de specie(fractie) in kwestie, binnen een bepaalde tijd een toepasbare 
kwaliteit kan worden bereikt, kunnen biodegradatieproeven in het laboratorium worden uitgevoerd. Hierbij 
wordt op kleine schaal en onder ideale omstandigheden een biologische reiniging uitgevoerd. Daarnaast kunnen 
desorptietesten worden uitgevoerd, die een beeld geven van de beschikbaarheid van de verontreinigingen. 
Onderstaand wordt ingegaan op de waarde die deze testen hebben bij de voorspelling van de resultaten in 
diverse (grootschalige) biologische technieken. 

7 14 10 

7 14 14 10 30 x trager 

21 

3 s  3 x sneller 

1 á 2 x trager 

Biodegradatieproeven 
De eerste weg om een inschatting te maken van de met biologische technieken haalbare resultaten, is de 
uitvoering van biodegradatieproeven in het laboratorium. Onder optimale omstandigheden (temperatuur, 
menging, beluchting) wordt de biologische reiniging op kleine schaal uitgevoerd. Middels een vertaalslag naar 
de omstandigheden in verschillende praktijkuitvoeringen (landfarming, reactoren) kan vervolgens een 
inschatting gegeven worden in de benodigde verblijftijd en productkwaliteit in de diverse technieken. 
Biodegradatieproeven hebben een looptijd van 3 tot 6 weken en kunnen door diverse bureaus en instituten 
worden uitgevoerd. Ook diverse reinigingsbedrijven hebben eigen procédés ontwikkeld voor het vaststellen van 
mogelijk rendement en procesvoering van de eigen techniek. In STOWA-verband is een onderzoek gaande in 
samenwerking tussen TNO, LUW en Staring Centrum, waarin naast karakterisatie van baggerspecie gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van een betrouwbare, betaalbare standaard biodegradatietest [2 11. 
Binnen POSW is in de periode 199211993 een groot aantal biodegradatieproeven uitgevoerd [29]. Het doel was 
het selecteren van testspecies voor verdere optimalisatie van de biologische technieken. Deze proeven vonden 
plaats in het laboratorium, onder 20 "C en constante menging in bioreactoren met een inhoud van 6 liter. De 
vaatjes waren voorzien van schotten, half gevuld met slurrie en werden regelmatig van verse zuurstof voorzien. 
Een aantal van de geteste species is ook gebruikt voor het opschalen van één of meerdere biotechnologische 
concepten. In figuur 25 wordt de afbraak in de biodegradatietesten en in de technieken weergegeven. Tabel 13 
geeft een overzicht van de afbraaksnelheden in de eerste (snelle) afbraakfase in de diverse technieken. 

laboratorium (dg) 
landfarm (mnd) 

beluchtingsbassin (dg) 

SDPproces (dg) 

Tabel I3 Benodigde tljd (dug/maand) voor bereiken 2e afbraakfase, in biodegradatietest en technieken 

21 9 9 
10 14 14 14 45 x trager 

35 14 1,5 x trager 
3 s  3 x sneller 
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Figuur 25: Afbraak in laboratoriumproeven en diverse verwerkingstechnieken 

Het eerste dat opvalt is dat de uiteindelijke restgehalten per specie vergelijkbaar zijn, na behandeling met de 
technieken en de biodegradatietest. De testen geven dus een rechtstreeks beeld van de haalbare restconcentratie. 
Wel verschillen per specie de afbraaksnelheden per techniek. In tabel 13 wordt voor de verschillende technieken 
aangegeven na hoeveel dagen de tweede fase is bereikt. Opgemerkt wordt dat voor landfarming in de grafieken 
de tijdsas niet per dag maar per maand (factor 30) is gebruikt. 

In vergelijking met de laboratoriumtesten verloopt de afbraak in landfarms een factor 30 á 45 trager. Grosso 
modo kunnen de verblijftijden in het laboratorium - uitgedrukt in dagen - voor landfarms worden uitgedrukt in 
maanden. Opvallend is dat bij de laboratoriumtesten met Wemeldinge- en Zierikzeespecie een lagere 
beginconcentratie en een lagere PAK afbraak werd waargenomen dan bij de grootschalige landfarmprojecten. 
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Mogelijk waren de monsters voor de laboratoriumtesten niet representatief voor de gehele locatie. Een lagere 
beginconcentratie kán duiden op een geringer aandeel biologisch beschikbare verontreiniging. De afbraak 
verloopt in het beluchtingsbassin bijna vergelijkbaar als in de biodegradatietesten. De verblijftijd in de 
bioreactor moet met een factor van circa 1,5 worden verhoogd voor beluchtingsbassins. Het SDP proces laat een 
veel snellere afbraak zien: de benodigde verblijftijd is een factor 3 kleiner. 

Tabel 14 geeft een overzicht van de absolute afbraaksnelheden in de eerste fase (mgikg ds dat per dag of per 
maand wordt afgebroken) en de relatieve afbraaksnelheden in deze fase ("? van de aanwezige verontreiniging 
dat wordt afgebroken per dag of per maand). 

Tabel 14 Ajbraaksnelheden in de eerste snelle fase van de biologische aflraak 

I (maanden') % I 6 5 %  I 4.2% I 9 4 %  I 9 2 %  I 5 9 %  I gemeten I 2 1% 
I I I I I I I I 

De athraaksnclhcdcn zijn uitgcdrukt per dag (rssctortechniekcn cn biodegradatietesten) en per maand (Ian 

a) ahsoluts atbraaksnelheid (mgidag of mg, maand) 
%) percsntusle afbr;iaksnsltieid ("O w n  de boginconccntratieidag 01; maand) 

meetbaar 

7.4% 

Farming). 

Tabel 14 laat verschillen zien in de relatieve en absolute afbraaksnelheden. In het beluchtingsbassin zijn de 
percentuele afbraaksnelheden gemiddeld een factor 2 lager dan in het laboratorium. Echter, de absolute afbraak 
verloopt zowel voor PAK (m.u.v. Geulhaven) als voor olie (m.u.v. Petroleumhaven) sneller. Deze verschillen 
kunnen worden verklaard door variaties in de beginconcentraties. Voor het SDP kan alleen Petroleumhavenspe- 
cie vergeleken worden. Zowel de absolute als de percentuele snelheden zijn een factor 4 (PAK) en 2 (olie) hoger 
dan in het laboratorium. 

De conclusie is dat de biodegradatieproeven - met een bepaalde marge - een indicatie geven van de potentie van 
biodegradatie. De benodigde verblijftijden zijn (indicatiej voor landfarming een factor 30 hoger (maanden in 

plaats van dagen), voor het SDP een factor 3 lager en voor het beluchtingsbassin een factor 1,2 hoger dan in het 
laboratorium. Een verdere optimalisatie en standaardisatie (menging, beluchting, temperatuur, pH) van de 
biodegradatietesten is nodig. 

Desorptieproeven 
Wanneer in de juiste procescondities wordt voorzien, is de afbraaksnelheid van verontreinigende stoffen 
afhankelijk van twee factoren: 1) de afbreekbaarheid van de stof en 2) de beschikbaarheid van de stof. De 
verbinding moet in principe door de bacteriën omgezet kunnen worden, maar tevens ook binnen het bereik van 
de bacterie zijn. 
Ten aanzien van de afbreekbaarheid is het bekend dat de hogere PAK slechter omgezet kunnen worden dan de 
lagere PAK. Voor minerale olie is de trend in de afbreekbaarheid van lange en korte ketens iets minder 
duidelijk. 
Ten aanzien van de biobeschikbaarheid, wordt uitgegaan van de verdeling van de stof over de waterfase en 
gebonden in of aan de sedimentmatrix. Juist deze verdeling kan per specie variëren, doordat de bindings 
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mechanismen bepaald worden door eigenschappen van zowel de stof als van het sediment. 

Een snelle methode om de verdeling tussen de opgeloste en gebonden fractie vast te stellen, maakt gebruik van 
Tenax 1421. Tenax wordt aan slurries toegevoegd en gedurende enkele dagen geschud. Het Tenax heeft een zeer 
sterk bindend vermogen voor organische stoffen, zodat de waterfase steeds leeg gehouden wordt. Vervolgens 
kan het gehalte aan stoffen in de loop der tijd in het Tenax worden geanalyseerd. Het resultaat een verdeling in 
van de verontreinigingen in snel en traag desorberende fracties. Ook worden desorptie-snelheden van de snelle 
en trage fractie berekend. 

Deze methode is ontwikkeld bij RlZA en gebruikt voor de inschatting van de benodigde verblijftijd voor HCB- 
desorptie in depot (paragraaf 2.2). Daarnaast is onderzocht of de techniek ook ingezet kan worden voor de 
voorspelling van de potentie van PAK-afbraak. Hiervoor is gebruik gemaakt van Geulhaven- en Zierikzeespecie 
(Extensieve Landfarming) en van Petroleumhavenspecie die gereinigd werd met diverse reactortechnieken. De 
eerste resultaten zijn positief [43]. 
In onbehandeld sediment bleek voor PAK (10 VROM) de fracties die snel en traag desorbeerden, vergelijkbaar 
te zijn met de gehalten die middels biologische technieken snel en traag werden afgebroken. De snelheid van de 
desorptie was een factor tien hoger dan die van de afbraak. 
Ná de biologische reiniging, bleek voor de lagere PAK (tot en met 4-rings) de snel desorberende fractie sterk te 
zijn afgenomen. De goed beschikbare lagere PAK waren reeds uit het materiaal verwijderd. Voor de hogere 
PAK was dit niet in alle species het geval. In sommige monsters bleek de snel desorberende fractie ná de 
biologische behandeling groter geworden te zijn. Ook werden de hogere PAK niet altijd even goed afgebroken. 
De desorptieproeven lieten zien dat dit niet veroorzaakt werd door een geringe biobeschikbaarheid. Mogelijke 
verklaringen voor de afname in de binding van de hogere PAK, liggen in deeltjesverkleining tijdens de reiniging 
of in afbraak van organische stof. 
Een nadere evaluatie van de data (onder andere afbraak van individuele PAK en verschillen per specie en 
techniek) wordt nog uitgevoerd. In de evaluatie zal tevens de link naar uitlooggedrag, bio-assays (zie paragraaf 
3.1.3) en bio-accumulatieproeven worden gelegd. 

Deze indicatieve proeven laten zien dat de desorptiekinetiek een inzicht geeft in de met biologische reiniging 
haalbare restconcentraties en aflraaksnelheden. Daarnaast wordt per specie duidelijk of de afbraak 
daadwerkelijk door de biobeschikbaarheid of door de aflreekbaarheid beperkt wordt. 
Desorptietesten kunnen in de toekomst zeker bruikbaar zijn bij de voorspelling van biologische aflraak of het 
sturen van de processen [43]. 

3.1.2: Productkwaliteit: getoetst aan regelgeving 

Hoewel biologische technieken veelal leiden tot een goede afbraak van organische verbindingen, is de 
uiteindelijk behaalde kwaliteit van belang voor de uiteindelijke bestemming van de gereinigde specie. De 
volgende eindbestemmingen en wettelijke regelgeving kunnen voor (0n)gereinigde specie worden 
onderscheiden: 

1. multifunctionele toepassing (volgens ENW, streefwaardekwaliteit), 
2. toepassing als bouwstof in werken (volgens Bsb), 
3. berging in depot (volgens acceptatiebeleid depots, variabel). 

In deze paragraaf wordt de productkwaliteit die behaald werd met verschillende biologische technieken, in vier 
verschillende species, vergeleken met de mogelijke eindbestemmingen. 
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Multifunctioneel gebruik 
Biologische reiniging tot aan streefwaardekwaliteit is mogelijk, maar gaat (vanwege de binding van 
verontreinigende stoffen aan het sediment) gepaard met lange verblijftijden. Alleen met de techniek Extensieve 
Landfarming kan deze kwaliteit worden nagestreefd. Het langdurige ruimtebeslag ( 5  tot 40 jaar) dient hierbij 
gerechtvaardigd te worden met een gelijktijdig nuttig gebruik van de ruimte. Deze vorm van 'toepassing tijdens 
reiniging' ofwel 'directe toepassing' van het materiaal, kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door bebossing van 
de landfarm-terreinen, door natuurbouw of door beplanting met energie-dragende gewassen zoals wilgen [53]. 

Toepassing als bouwstof 
Voor de andere biologische technieken wordt meestal een productkwaliteit nagestreefd waarmee minimaal 
toepassing als bouwstof volgens het Bsb mogelijk is. Voor biologisch gereinigde specie zijn bestemmingen als 
geluidswallen en afdeklagen denkbaar. Het Bsb kent uitloognormen voor zware metalen en samenstellings- 
normen voor alle verontreinigingen. Voor de binnen POSW onderzochte landfarm en bioreactor technieken zijn 
met name de normen voor PAK en minerale olie van belang. 

De grenswaarde voor PAK (10 VROM) is 40 mgkg  ds, voor specie met 10% organische stof en 25% lutum. 
Terwijl de som aan PAK niet hoger mag zijn dan 40 mgkg  ds, zijn ook aan de gehalten van de individuele PAK 
grenzen gesteld. 

Samenstellingsnorm voor PAK ( I0  VROM) 
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Figuur 26: Eindconcentraties en gecorrigeerde grenswaardenorm (Bsb) voor diverse species en technieken. 

In alle onderzochte species is met alle technieken de norm voor PAK (som 10 VROM) gehaald (zie figuur 26). 
Dit is voor species met een laag organisch stof gehalte (Zierikzee, Geulhaven) mede te danken aan de in 1996 
doorgevoerde aanpassing in de correctiemethode voor organische stof. Wanneer het organisch stof gehalte lager 
is dan 10 % hoeft niet meer gecorrigeerd te worden. Door deze aanpassing werd met Intensieve Landfarming 
met Zierikzeespecie de norm veel eerder gehaald dan met de oude methode. Voor Geulhavenspecie werd 
voorheen de norm niet en nu wél gehaald. Bij Intensieve Landfarming van Wemeldinge- en 
Petroleumhavenspecie is dit het geval na 2.5 jaar. Behandeling van Petroleumhavenspecie middels het SDP, 
resulteerde binnen 14 dagen tot een PAK gehalte van 30 mgkg  ds. 
Behandeling van alleen de fijne fractie (< 63 um) van Petroleumhavenspecie in het beluchtingsbassin, leidde tot 
een hogere restconcentratie. Door het hoge organische stof gehalte (1 9%) voldeed het product toch aan de PAK- 
norm. Het zelfde werd waargenomen bij de behandeling van de fijne fractie (<20 um) tijdens de derde 
Pilotsanering van POSW [14 -161. Dit is een punt van aandacht bij de selectie van het scheidingspunt voor de 
hydrocyclonage. Door de binding van PAK aan het fijne materiaal, met name voor de hogere PAK, in 
combinatie met de slechtere afbreekbaarheid van de hogere PAK, kan voor fijne fracties de Bsb norm voor PAK 

90 



soms problematisch zijn. 

Samenstellingsnorm voor minerale olie 
De grenswaarde voor minerale olie is 500 mg/kg ds (bij 10% organische stof en 25% lutum). Deze norm bleek 
moeilijker haalbaar dan die voor PAK. Figuur 26 laat de absolute gehalten zien en de (gecorrigeerde) norm per 
specie. Alleen voor Wemeldingespecie werd met Intensieve landfarming de norm gehaald. Bij Geulhaven- en 
Zierikzeespecie speelde de correctie voor organische stof een belangrijke rol in het niet halen van de 
grenswaarde voor minerale olie. In Petroleumhavenspecie kon met geen van de technieken een gehalte lager dan 
circa 3000 mg/kg droge stof gehaald worden. In deze specie is de olie vermoedelijk aanwezig als micellen. 
Figuur 26 laat duidelijk zien dat voor minerale olie slechts in één geval gehaald is. Ten aanzien van deze norm 
kunnen echter twee punten van discussie worden genoemd: de vaststelling van de hoogte van de norm en de 
analyseproblematiek van minerale olie. 
Ten aanzien van de hoogte van de norm is het opvallend dat waar voor de meeste andere componenten in het 
Bsb de grenswaarde gelijk is aan de interventiewaarde uit de ENW, de norm voor minerale olie een factor 10 
lager is. In de conceptversies van het Bsb werd tot eind 1994 nog de interventiewaarde (5.000 mgikg ds) 
aangehouden. De motivatie voor de aanpassing dient onderbouwd te worden met ecotoxicologisch onderzoek 
[50].  Voorlopige resultaten hebben reeds aangeduid dat niet alle oliecomponenten leiden tot ecotoxicologische 
effecten. 
Daarnaast spelen analyse-fluctuaties juist bij minerale olie een rol. Humuszuren kunnen in de chromatogrammen 
worden gezien als olie, waardoor een overschatting van het oliegehalte gemaakt wordt. Door het verhogen van 
het florisil gehalte (tot 15%) tijdens de clean-up stap, kan dit probleem overwonnen worden [25, 261. De 
aanwezigheid van met name organische stoffen blijkt de aantoonbaarheid van minerale olie te beïnvloeden [26]. 
De bepaalbaarheidsgrens varieert tussen de 11 en de 600 mg/kg ds, bij respectievelijk lage en hoge gehalten aan 
organische stoffen. Dit betekent dat in het laatste geval ook zónder de aanwezigheid van olie, een gehalte van 
600 mg/kg ds gemeten wordt. 

Uitloognormen voor zware metalen 
Tot slot kent het Bsb normen voor de uitloging van zware metalen. Wanneer het gehalte aan metalen de 
tussengrenswaarde overschrijdt, dienen uitloogproeven te worden uitgevoerd. Alleen als deze uitloging onder de 
norm valt, mag het materiaal toegepast worden als bouwstof. In het Bsb zijn kolomtesten voorgeschreven voor 
het bepalen van de uitloging. Echter, bij inhomogene materialen zoals ongescheiden baggerspecie, zijn deze 
testen praktisch niet uitvoerbaar doordat de kolommen dichtslaan. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van alternatieve uitloogtesten. Hierbij worden slurries geschud in zogenaamde CEN-testen. Momenteel bestaat 
er nog geen officiële procedure om de resultaten van deze schudtesten te vertalen naar de uitloogeisen van het 
Bouwstoffenbesluit. 
De uitloging van zware metalen na biologische reiniging, is met name in de projecten met Petroleumhavenspecie 
getest. Dit is gedaan met CEN-testen, waarvan de resultaten getoetst zijn aan de voor kolomtesten gestelde 
uitloognormen. Omdat de CEN-testen rigoureuser zijn dan de kolomtesten en daardoor een hogere uitloging te 
zien zullen geven, lijkt dit een gerechtvaardige toetsing. De normen werden niet overschreden, zodat het behalen 
van de uitloognorm in ieder geval voor Petroleumhavenspecie geen probleem is. 

Deponie 
Elk depot kent haar eigen acceptatiebeleid, deels ontleend aan (in het verleden verstrekte) vergunningen. Een 
afstemming tussen de van daar uit gestelde ‘normen’ en de regelgeving voor hergebruik of toepassing lijkt nog 
nodig. Als voorbeeld wordt het verschil tussen de normen voor categorie 2 van het BSB en de acceptatie voor de 
Americahaven (Noord-Holland) genoemd. Voor storten in de Americahaven is de norm voor olie (5000 mgikg 
ds) veel soepeler dan het Bouwstoffenbesluit. Dit helpt de probleembezitter echter niet, aangezien de eisen voor 
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PAK veel strenger zijn dan in het Bouwstoffenbesluit. 

De conclusie is dat de grootste belemmering voor het behalen van een toepasbare productkwaliteit word[ 
gevormd door de hoogte van de grenswaarde voor minerale olie in het Bsb. 
Onderzoek naar de ecotoxiciteit en de analyseproblemen bij minerale olie is reeds gestart (26, 501. De 
resultaten hiervan zullen bij de evaluatie van het Bsb meegenomen kunnen worden en in INS kader kunnen 
leiden tot een verandering van de normering voor minerale olie. 

3.1.3: Productkwaliteit: getoetst aan daadwerkelijke risico's 

De samenstellings-normen uit de ENW en het Bsb zijn gebaseerd op aquatische toxiciteit van stoffen (NOEC- 
levels). Deze NOEC-levels zijn met partitie-coëfficiënten omgerekend naar de samenstellings-normen in 
sediment. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verwaarloosbare, maximaal toelaatbare en niet toelaatbare 
risico's. Door gebruik te maken van de partitie-coëfficiënten is voor alle sedimenten de zelfde norm van 
toepassing. Hiermee kan op relatief eenvoudige wijze, door het analyseren van de chemische samenstelling de 
kwaliteit van de specie worden getoetst aan de regelgeving. 

Echter, de wijze waarop een bepaalde stof in verschillende sedimenten voorkomt, wordt bepaald door 
bindingsmechanismen die voor een zelfde stof per specie kunnen verschillen. De daadwerkelijke risico's 
(ecotoxiciteit of verspreiding) zouden daarom per specie moeten worden vastgesteld. Wanneer een stof sterk aan 
het sediment gebonden is, zou deze een lagere verspreiding en wellicht een lager ecotoxicologisch effect kunnen 
hebben. In de regelgeving is - behalve de correctie voor organisch stof en lutum gehalte - nauwelijks rekening 
gehouden met de variaties in de verschijningsvorm van verontreinigende stoffen in het sediment. 

Juist voor biologische venverkingstechnieken is een dergelijke differentiatie interessant. Bij het bereiken van de 
tweede fase van de reiniging zijn volgens de hypothese alleen nog sterk gebonden stoffen aanwezig. Deze 
restconcentratie zou - ongeacht het gehalte - bijna niet meer uitlogen (laag verspreidings risico) en daarom ook 
een geringer ecotoxicologisch effect op flora en fauna kunnen hebben (zie figuur 27). 

I eerste snelle fase tweede trage fase van biologische afbraak tijd 
Figuur 27: Relatie tussen biobeschikbaarheid en risico's 

Om deze hypothese te toetsen en om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke risico's, zijn diverse testen 
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uitgevoerd [6 1,161. De verspreidingsrisico’s werden gemeten in uitloogtesten en de ecotoxicologische effecten 
in bio-assays. Deze testen werden vóór en ná biologische behandeling uitgevoerd. 

In de uitloogtesten (CEN) wordt de specie verdund met water, geschud en worden de concentraties aan zware 
metalen, PAK en minerale olie in de waterfase gemeten. In bio-assays worden verschillende soorten lagere 
organismen blootgesteld aan het verontreinigde materiaal. Vervolgens worden de acute (maximaal 1 O dagen) 
effecten (sterfte, sufheid, misvorming) op de testdieren gevolgd. Het is ook mogelijk dat ecotoxicologische 
effecten pas na langere tijd, bijvoorbeeld na accumulatie in de voedselketen, optreden. Hiervoor zijn bij een 
aantal projecten bio-accumulatietesten met regenwormen uitgevoerd. De resultaten van deze testen zijn nog niet 
voor handen. 

Uitloging van PAK, olie en zware metalen 
De uitloging van (0n)behandelde specie werd door IWACO bepaald in kolomtesten en schudtesten (CEN). De 
uitloogbaarheid is niet in alle projecten gemeten. In de testen die in het kader van de aanbesteding van de derde 
pilotsanering zijn uitgevoerd, is de uitloging van zowel zware metalen, PAK en minerale olie gemeten. De 
resultaten van de olie-uitloging zijn minder betrouwbaar vanwege analyseproblemen. In tabel 15 wordt een 
overzicht gegeven van de resultaten. 
Voor alle species blijkt dat ook vóór de reiniging slechts een klein deel (<1 % tot 5%) van de aanwezige PAK 
uitloogt. Vervolgens leidt de biologische reiniging steeds tot een sterke reductie (tot 99,7%) van de uitloging, 
waarbij variaties per specie en per techniek zijn waar te nemen. Voor Geulhaven en Zierikzeespecie is gemeten 
na 1 en 2 jaar Extensieve Landfarming. Deze species waren daarvoor al behandeld met Intensieve Landfarming, 
zodat het biobeschikbare deel van de PAK al verwijderd was. Dit blijkt ook uit de zeer lage absolute uitloging en 
de relatief geringe afname van de uitloging tussen 1 en 2 jaar. 

Tabel 15: Uitloging van PAK (10 VROM) vóór en na biologische reiniging. 

In de tweede kolom IS tussen haakjes aangegeven met welk percentage de uitloging door de biologische behandeling verminderd IS 

In de onderste rij worden de resultaten van de uitloogtesten met Petroleumhavenspecie samengevat [16]. Hier zijn behalve PAK ook 
minerale olie en zware metalen gemeten. 
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Voor Petroleumhavenspecie blijkt de PAK-uitloging na behandelingen in het beluchtingsbassin en SDP met 
circa 99% af te nemen, wat gepaard ging met een sterke reductie van het PAK-gehalte. Na 1 jaar behandeling 
met landfarming, was de afbraak in deze specie minder ver gevorderd en was de uitloging nog hoger. In de 
overige testen met Petroleumhavenspecie, is te zien dat de uitloging van PAK veel sterker gedaald is (circa 98%) 
dan de afbraak (circa 70 - 85%). 
Deze resultaten zijn in overeenstemming met de hypothese, dat de biologische afbraak alle goed beschikbare 
(uitloogbare) PAK verwijderd. 

De uitloging van minerale olie en zware metalen zijn alleen in de testnemingen met Petroleumhavenspecie 
onderzocht. De interpretatie van de gegevens is voor olie minder eenduidig dan voor PAK. De olie-afbraak (40 - 
80%) verloopt in deze specie slechter dan de PAK-afbraak. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een zeer 
sterke binding: ofwel een zeer geringe uitloging na de behandeling. Dit laatste was echter niet het geval. De 
uitloging was verminderd met 50 tot 91% en in sommige gevallen nog relatief hoog. De slechtere afbraak zou in 
deze specie veroorzaakt kunnen worden door het voorkomen van olie in micellen. Deze micellen zijn moeilijker 
afbreekbaar, maar kunnen nog wel uitlogen. 

Zeer opvallend is dat de uitloging van zware metalen door de biologische behandeling vergroot werd (factor 2.5 
tot 5.5). Ondanks de verhoging, werden de vanuit de schudtesten berekende emissienormen van het Bsb niet 
overschreden. De verklaring hiervoor wordt gezocht in het aërobe milieu dat voor de biologische reiniging nodig 
is. In aanwezigheid van zuurstof kunnen chemische processen de mobiliteit van de metalen vergroten (omzetting 
van metaalsulfiden in mobiele metaalsulfaten). 

Ecotoxiciteit 
Binnen POSW werden bio-assays door Aquasense uitgevoerd en is de toxiciteit steeds met drie soorten test- 
organismen bepaald. Voor zoete species werden de muggelarve, de watervlo en een bacterie (Photobacterium) 
gebruikt. Bij Photobacterium wordt het effect op verminderde luminiscentie gemeten. Voor zoute species 
werden de oesterlarve, slijkgamaal en eveneens de Photobacterium gebruikt. De testen duren ongeveer 10 dagen 
voor de oesterlarve en slijkgarnaal en twee dagen voor de photobacterie. 
De effecten (bijvoorbeeld sterfte, misvorming en gedrag) worden volgens officiële ecotoxicologische 
methodieken vertaald naar de mate van toxiciteit. De toxiciteit wordt uitgedrukt in percentages, waarna een 
oordeel in de mate van toxiciteit (niet, matig, of emstig toxisch) wordt gemaakt. Omdat in deze laatste stap een 
percentage van 49.9% als 'matig toxisch' en een percentage van 5 1.1% als 'emstig toxisch' wordt weergegeven, 
zijn de resultaten in tabel 16 als percentage vermeld. De mate van sterfte wordt gezien als belangrijkste effect. 

Het moment waarop effecten of sterfte optreden, speelt niet mee in de officiële beoordelingsmethode. Wanneer 
de dieren na enkele uren of na 10 dagen sterven, is de score gelijk. Ook is de differentiatie tussen het aantal 
dieren dat effecten vertoont gering. De reden hiervan ligt mogelijk in de oorspronkelijke doelstelling van de bio- 
assays: het signaleren van mogelijke, worst-case effecten. 
Omdat er wel degelijk verschillen zijn waargenomen in de tijdstippen waarna effecten zijn opgetreden en in 
aantallen testdieren waarbij de effecten zijn opgetreden, werden de resultaten door POSW tevens op een tweede, 
redelijk grofstoffelijke, manier geïnterpreteerd. Dit is gedaan bij testen die in het kader van proefnemingen in het 
kader van de aanbesteding van de derde pilotsanering met Petroleumhavenspecie zijn uitgevoerd. Hierbij is door 
POSW een grofstoffelijke benadering gekozen, welke is voorgelegd aan experts in den lande [61]. De reacties 
gaven aan dat het gebrek aan differentiatie in de officiële methodiek onderkend werd, maar tevens dat de 
POSW-benadering ecotoxicologisch niet verantwoord was. Verdere discussie omtrent dit punt zal nog gevoerd 
worden. 
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In tabel 16 zijn de resultaten van de officiële beoordelingsmethode en de POSW methode weergegeven. 

Tabel 16: Overzicht van resultaten bio-assays biologische technieken 
Techniek en specie 
Landfarming Geulhaven 

begin 
na 3 2 jaar 

na 5 5 jaar 

Landfarming Zierikzee 
begin 
na 3 2jaar  
na 5 5 jaar 

Landfarming Wemeldinge 
begin 
na 3 5 maanden 
na 1 1  maanden 

Landfarming Petroleumhaven 
begin 
na 1 1  maanden 

Beluchtingsbassin Petroleumhaven 
na 12 weken 

SDP Petroleumhaven 
na 14 dagen (slurrie) 
na 14 dagen (perskoek) 

Petroleumhaventesten (na behandeling) 
1 totale specie 
2 fijne fractie 
3 fijne fractie 

Watervlo 

100% 
50% 
nb 

50% 
0% 
0% 

Desterlarve 

40% 
18% 

100% 
nb 

nb 

100% 
100% 

100 (33%) 
I O0 (66%) 
100 (66%) 

Toxiciteit weergegeven in percentages (100% = volledig toxisch 

50% 
50% 
50% 

50% 
5 0% 
5 0% 

Wijkgarnaal 

75% 
20% 
10% 

100% 
100% 

100% 

12% 
3 0% 

1 O0 (40%) 
100 (65%) 
100 (500/,) 

50% 
0% 
0% 

50% 
50% 

0% 
0% 
0% 

100% 
100% 

5 0% 

0% 
0% 

o (OYO)  
nb 

o (OYO) 
In de laatste kolom (Totaal) is het res 

Totaal 

5 0% 
25% 
33% 

40% 
12% 
4% 

100% 
100% 

75% 

30% 
40% 

65 (25%) 
65 (50%) 
65 (40%) 

aat van de drie testen opgeteld 
en door drie gedeeld. Voor Petroleumhaventesten (onderste rij) wordt tussen haakjes het resultaat van de POSW beoordeling weergegeven. 

Hierbij zijn de momenten waarop diverse effecten zijn opgetreden in de score verwerkt [64]. 

De gevoeligheid van de test-organismen blijkt verschillend te zijn. De Photobacterie lijkt het minst gevoelig, 
zodat een groot aantal specie-monsters geen toxisch effect hadden. De oesterlarve bleef zeer gevoelig, ook na 
behandeling van de specie. In tabel 16 zijn de resultaten van de drie testen simpelweg gemiddeld om te komen 
tot een totaal-score. De keuze van testdieren en het wegen van de resultaten verdiend nadere aandacht. 
Onderstaand worden de resultaten bediscussieerd aan de hand van de totaal-score. 

Ook verschilde de toxiciteit per specie (vóór de behandeling). In de onbehandelde species neemt de toxiciteit toe 
van Wemeldinge-, via Zierikzee- en Geulhaven- naar de volledig toxische Petroleumhavenspecie. 
De biologische behandelingen leiden in alle gevallen tot afname van de toxiciteit. Voor Wemeldingespecie is de 
toxiciteit binnen één jaar landfarming bijna verdwenen. In de overige species blijft een rest-toxiciteit (25 - 40%) 
aanwezig. In de landfarm met Petroleumhavenspecie was op het moment dat de testen werden uitgevoerd de 
afbraak nog niet ver gevorderd en was de toxiciteit nog 100%. Helaas zijn aan het einde van dit project geen bio- 
assays uitgevoerd. Petroleumhavenspecie behandeld in beluchtingsbassin en vooral het SDP, liet een significante 
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assays uitgevoerd. Petroleumhavenspecie behandeld in beluchtingsbassin en vooral het SDP, liet een significante 
afname in de toxiciteit zien. 
In de Petroleumhaventesten, waarbij tevens de momenten waarop de effecten zijn opgetreden in de POSW score 
zijn verrekend (scores tussen haakjes in tabel 16) werd eveneens een afname in de toxiciteit waargenomen. 

De conclusie is dat biologische reiniging leidt tot een vermindering in de toxiciteit, maar niet in een totale 
reductie. De rest-toxiciteit van de behandelde species zou gelegen kunnen zijn in de verhoogde mobiliteit van de 
metalen zoals die gemeten werd in de uitloogtesten. 

Daarom worden momenteel bio-assays en uitloogtesten uitgevoerd met anaëroob opgeslagen monsters. Indien 
deze een positieve uitslag te zien geven, lijken anaërobe toepassingen van biologisch gereinigd materiaal een 
mogelijke oplossing. 

Ten aanzien van wijze waarop de resultaten van bio-assays worden uitgevoerd en geïnterpreteerd dienen te 
worden, is nog discussie nodig. Aandachtspunten hierbij zijn: 

De weging tussen optredende effecten (sufheid, stuiptrekkingen, misvorming, sterfte); 
De weging van de tijdstippen (na enkele uren, na 9 dagen) waarop deze effecten optreden; 
De keuze in de testorganismen en de weging van de resultaten. Hierbij ook aandacht voor de verandering in 
eigenschappen van de specie gedurende de behandeling, waardoor bijvoorbeeld het zoutgehalte kan afnemen 
(vergelijken van zoute testen vóór, en zoete testen ná de reiniging); 
Standaardisatie van het droge stof gehalte in de slurries waaraan de test-organismen worden blootgesteld. Bij 
gereinigde materialen kan dit de effecten beïnvloeden, aangezien de sterk gebonden stoffen ongevoelig 
zullen zijn voor evenwichtsinstelling. 

3.1.4: Potentiële markt 

De biologische afbraak beperkt zich tot organische verbindingen, waarvan minerale olie en PAK goed 
afbreekbaar en gechloreerde verbindingen redelijk afbreekbaar zijn. Metalen worden niet verwijderd. De 
daadwerkelijke toepassing van biologische technieken beperkt zich daarom tot dat aandeel van het aanbod aan 
verontreinigde specie, waarin alleen organische stoffen de kwaliteit bepalen. Deze beperking heeft 
consequenties voor de markt van de biologische technieken. Uitgaande van de verwachte hoeveelheden en 
kwaliteiten Nederlandse specie zoals weergegeven in de ENW [2], is een inschatting gemaakt van de potentiële 
markt voor biologische technieken (zie tabel 17). 

Eerst is berekend in hoeveel specie (kubieke meters) de kwaliteit bepaald wordt door organische 
verontreinigingen (circa 96 miljoen m’). Hoewel deze stoffen in principe biologisch kunnen worden afgebroken, 
kan soms de restconcentratie toepassing volgens het Bsb in de weg staan. Ook mogen de gehalten aan 
anorganische stoffen de toepassing niet belemmeren. Op basis van deze twee aspecten, zijn aannames gedaan in 
het percentage van het aanbod dat met succes door middel van biologische technieken gereinigd zou kunnen 
worden. 
I )  Ajbraak van de organische verontreinigingen; 

Door de binding van de organische verontreinigingen aan de matrix, zal biologische reiniging voor een deel 
van de specie resulteren in te hoge restconcentraties aan organische verontreinigingen. 
Dit zal sterker spelen bij lagere beginconcentraties (klasse 112) waar de kans groter is dat een belangrijk deel 
van de verontreiniging sterk gebonden is (500/). Voor klasse 3-4 specie is 85% aangehouden. Voor de 
afbraak van gechloreerde verbindingen wordt een lagere factor aangehouden (50% klasse 314, 25% klasse 
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1/2), omdat de technologie voor deze stoffen nog in ontwikkeling is. 

2) Gehalten aan overige stoffen te hoog; 
Wanneer op basis van het ENW de organische stoffen klassebepalend zijn en de specie heeft een kwaliteit 
van klasse 4, is het gehalte aan alle andere stoffen lager dan de interventiewaarde of de signaleringswaarde. 
Voor de in ENW genoemde zware metalen houdt dit in dat de gehalten dan ook lager zijn dan de 
grenswaarde in het Bsb. Echter, in het Bsb zijn voor méér metalen (bijvoorbeeld antimoon, tin en vanadium) 
samenstellings-normen opgenomen. Het zelfde geldt voor anorganische stoffen als sulfaat, chloride en 
bromide. Als factor wordt 85% aangehouden. 

In tabel 17 staat het specieaanbod en het biologisch reinigbare deel samengevat, gebaseerd op de aanbodcijfers 
in NW3 [ l ] .  Het totale aanbod (saneringsspecie en onderhoudsspecie) dat vrij zal komen, wordt geschat op 
235,5 miljoen kubieke meter. Hiervan valt 125,7 miljoen m3 in klasse 3 of 4 en 109,s miljoen m3 in klasse 1 of 
2. 

Tabel 17 Marktindicatie voor biologische verwerking baggerspecie in miljoenen kubieke meters 

Op basis van verwachte [ I ]  totale aanbod tot het jaar 2010 en het aandeel daarvan waarin de organische stoffen klassebepalend zijn 
oinive organische microverontreinigingen, CI-omive gechloreerde organische microverontreinigingen 

In circa 96 miljoen m3 specie, circa 40% van het totaal aanbod, wordt de kwaliteit bepaald door organische 
verontreinigingen. Rekening houdend met de haalbare productkwaliteit, wordt ingeschat dat hiervan 48 miljoen 
m3 specie effectief met biologische technieken gereinigd kan worden. Biologische technieken zouden dus voor 
circa 20% van het totale aanbod een goede oplossing kunnen bieden. Door scheiding van specie in deelstromen 
waarbij scheiding van verontreinigingen optreedt, is het mogelijk dat deelstromen biologisch reinigbaar worden. 
Het 20%-percentage moet als indicatief bezien worden; enerzijds van de in deze berekening gedane aannames 
ten aanzien van de (rest)gehalten en anderzijds vanwege wijzigingen in de aanbodzijde, zoals in de in 
voorbereiding zijnde Vierde Nota Waterhuishouding worden beschreven. 
Dit aandeel lijkt voldoende groot om tot een marktontwikkeling van biologische venverkingstechnieken te 
komen. 

3.1.5: Conclusies en Aanbevelingen 

Conclusies 
O De bindingsmechanismen tussen verontreinigende stof en sedimentdeeltjes variëren per specie en spelen een 

belangrijke rol in de benodigde verblijftijd en de te behalen productkwaliteit bij biologische technieken. 

O Vanwege de variaties in de bindingsmechanismen en de verschijningsvorm van de stof dient voor elke specie 
vooraf te worden bepaald of biologische reiniging op een kosten-effectieve wijze tot een toepasbare 
productkwaliteit zal leiden. Hiervoor zijn biodegradatietesten en desorptieproeven geschikt. 
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De biodegradatietesten worden op kleine schaal, in geroerde, verwarmde en beluchte systemen uitgevoerd. 
De testen dienen tussen de 2 en 4 weken te duren en geven een goede indicatie van de restconcentraties die in 
de praktijk behaald zullen worden. Ten aanzien van de benodigde verblijftijden zijn variaties per 
technieksoort aan de orde. Ten opzichte van de biodegradatietesten kan voor landfarmingtechnieken de 
verblijftijd met een factor 30 á 45 vermenigvuldigd worden. Voor reactortechnieken zal ten opzichte van de 
testen een iets langere (factor 1,5) dan wel kortere (factor 3 )  verblijftijd benodigd zijn. Deze factoren zullen 
per uitvoeringsvorm van de technieken nog bijgesteld kunnen worden. 

Tenax-testen waarin de desorptiekinetiek (snelheden en fracties) wordt vastgesteld, geven binnen enkele 
dagen een beeld van de beschikbare fracties en de maximaal haalbare restconcentraties bij biologische 
reiniging. Daarnaast geven zij inzicht in de beperkende factor voor de afbraak: biobeschikbaarheid ofwel 
biodegradeerbaarheid. 

De voorspelbaarheid van de resultaten van biologische reiniging is géén knelpunt bij toepassing. Wel dient 
nader onderzoek naar de diverse factoren die de verschijningsvorm van verontreinigingen beïnvloeden te 
worden gecontinueerd [21]. Hieruit kunnen geoptimaliseerde karakterisatietesten en biodegradatietesten 
worden samengesteld. 

Biologische verwerkingstechnieken kunnen leiden tot volgens het Bsb toepasbare producten, indien de 
gehalten aan anorganische stoffen de grenswaarden van het Bsb niet overschrijden. Het behalen van de norm 
voor minerale olie kan voor sommige species een knelpunt vormen. 

Het aandeel van de Nederlandse verontreinigde waterbodems dat effectief middels biologische technieken 
verwerkt kan worden, ligt maximaal rond de 20% van het totale aanbod tot 2010 (volgens ENW). Dit 
percentage is indicatief gezien de variaties in aanbodgegevens en de onzekerheden in de efficiëntie van 
biologische technieken. Het aandeel wordt als voldoende groot beschouwd voor ontwikkeling en toepassing 
van biologische technieken. 

Ook in species waarin de wettelijk vereiste kwaliteit (chemische samenstelling) niet bereikt wordt, leidt 
biologische reiniging tot een zeer sterk gereduceerde uitloogbaarheid van PAK en in mindere mate van 
minerale olie. De uitloogbaarheid (en dus het verspreidingsrisico) is na reiniging zeer gering en 
onafhankelijk van de hoogte van het gehalte. Dit is in overeenstemming met de hypothese dat bij het 
bereiken van de tweede afbraakfase alleen nog zeer sterk gebonden organische stoffen aanwezig zijn. De 
ecotoxiciteit (gemeten in bio-assays), neemt in mindere mate af. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
een verhoogde mobiliteit van zware metalen als gevolg van het aërobe milieu dat voor de biologische 
reiniging benodigd is. 

De verhoogde metaalmobiliteit kan veroorzaakt worden doordat tijdens de reiniging zuurstof wordt 

ingebracht. Hierdoor wordt de verschijningsvorm van de metalen veranderd (sulfiden + sulfaten). In specie 
heeft dit niet geleid tot overschrijding van de uitloognormen voor zware metalen. Het effect van anaërobe 
opslag van de monsters op de metaaluitloging wordt momenteel onderzocht. Eventueel kunnen anaërobe 
toepassingen van biologisch gereinigd materiaal een oplossing bieden. 

A un bevelingen 

O Het verbeteren van de methoden om de uiteindelijke resultaten van biologische reinigingstechnieken te 
voorspellen. Naast standaardisatie van biodegradatietesten, dient de mogelijke toepassing van 
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desorptieproeven en andere karakterisatieproeven te worden uitgevoerd. In diverse kaders wordt aan dit 
onderwerp reeds gewerkt. 

O Het ontwikkelen en in de regelgeving opnemen van altematieve uitloogtesten (CEN-testen) voor 
baggerspecie. 

O Verdere ontwikkeling in de uitvoering (droge stof gehalten, waarnemingen, type organismen) en evaluatie 
van de resultaten van bio-assays. 

O Het veranderen van de wijze waarop de kwaliteit van baggerspecie wordt beoordeeld, rekening houdend met 
bindingseigenschappen die de risico’s beïnvloeden. Gedacht kan worden aan een combinatie van chemische 
samenstelling, uitlooggedrag en toxiciteitsmetingen. 

O Bij toepassing van biologische technieken op alléén de fijne fractie na hydrocyclonage, dient bij het kiezen 
van het scheidingspunt rekening gehouden te worden met de concentrering van verontreinigingen en de 
mogelijk sterkere binding van organische stoffen aan de fijne deeltjes. 

O De hoogte van de grenswaarde in het Bsb voor minerale olie verdient een nadere beschouwing, bijvoorbeeld 
in het kader van de evaluatie van het Bsb [49]. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan enerzijds de 
ecotoxicologische aspecten en anderzijds de analysemethoden. 

O Het vergroten van de potentiële markt voor biologische technieken. De ontwikkelingen ten aanzien van 
metaalopnemende planten in combinatie met landfarmtechnieken kan een mogelijkheid zijn. 
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3.2: Kosten 

3.2. I : Inleiding 

De kosten spelen een grote rol bij de keuze voor (grootschalige) toepassing van de venverkings-technieken. De 
verwerking zal immers ook qua kosten maatschappelijk aanvaardbaar dienen te zijn. 

De kostenpresentatie van (biologische) reinigingstechnieken wordt in belangrijke mate bepaald door de 
gehanteerde (proces)technologische en financiële uitgangspunten in de berekeningen. Financiële uitgangspunten 
hebben bijvoorbeeld betrekking op de wijze van investeren, de afschrijvingstermijn, de restwaarde, de 
gehanteerde rente, enzovoorts. Technische uitgangspunten betreffen zaken als schaalgrootte en dimensionering 
van de installatie, het ruimtebeslag, het droge stofgehalte, het energieverbruik, en de benodigde materialen. Bij 
biologische technieken zijn een daarnaast (de bandbreedten) in de benodigde verblijftijden een belangrijke 
factor. 

Gedurende de looptijd van POSW is een steeds beter inzicht in de technologische mogelijkheden verkregen. 
Hierdoor kunnen kostenberekeningen met een veel grotere mate van nauwkeurigheid worden uitgevoerd. 
Recente POSW-brede kostenstudies zijn in 1996 uitgevoerd, in het kader van de 'Haalbaarheidsstudie 
Grootschalige Verwerking Baggerspecie' (HGVB) [ 191 en ten behoeve van de opbouw van een kosten-data base 
voor RWS Bouwdienst (Brinkgroep-POSW) [I 81. In deze twee overkoepelende studies is alleen landfarming als 
biologische techniek opgenomen. 

Voor de biologische technieken zijn binnen POSW-I de kosten voor de bioreactor, het beluchtingsbassin en 
combinaties van deze technieken met landfarming berekend [55, 561. Bij de verdere optimalisatie van het 
beluchtingsbassin, het SDP en landfarming zijn opnieuw berekeningen gemaakt [29, 58, 47, 511. Deze 
berekeningen zijn verricht door de afzonderlijke project-uitvoerders. Hierbij waren de financiële uitgangspunten 
wisselend, zodat een onderlinge vergelijking van de kosten per eenheid te verwerken baggerspecie niet goed 
mogelijk was. Bovendien dateren de laatste kostenberekeningen voor biologische technieken uit 199411 995. Na 
deze periode is ook een aantal technologische uitgangspunten aangepast. 

Ten einde een goede vergelijking van de biologische technieken mogelijk te maken is in 1997 een 
uniformerende kostenberekening gemaakt door Consulting Bureau Scarabee [62]. Hierbij is zo veel als mogelijk 
vastgehouden aan de uitgangspunten van de HGVB. Bovendien zijn de technologische uitgangspunten verder 
toegespitst op de meest recente ontwikkelingen. 

In de navolgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de methodiek van de kostenstudie voor biologische 
technieken [62] waarna vervolgens de resultaten en de conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd. 

3.2.2: Methodiek 

De kostenberekeningen zijn sterk afhankelijk van de financiële en de technologische uitgangspunten die hierbij 
worden gehanteerd. Onderstaand volgt een overzicht van de gebruikte uitgangspunten [62]. 

Finunciële uitgangspunten 
Tabel 18 geeft een overzicht van de gebruikte financiële uitgangspunten. De kapitaalslasten zijn lineair 
afgeschreven (rente van 8% over hele tijd van halve investering). De personeelskosten zijn inclusief bedrijfs- 

10 1 



leider en interne administratie berekend, maar exclusief commerciële activiteiten en bedrijfsadministratie 
directie etc. Alle kosten zijn op het prijspeil 1996 gebaseerd. 

Tabel 18: Overzicht van financiële uitgangspunten 
Afschrijvingstermijnen (rente 8%) 
civiel 
mechanisch 
rollend materieel 

20 jaar 
1 O jaar 

5 jaar 
Investeringen: 
civiele werken (grondwerkzaamheden, vloervoorzieningen, gebouwen,infrastructuur) 
mechanisch (installatie, meetapparatuur), waterzuivering, weegbrug 
MEIUvergunningen 
ontwerpkosten 
realisatiekosten 
onvoorzien 
totaal 

Exclusief 
aanleg aanvoerwegen 
aanvoer nutsvoorzieningen 

Restwaarden: 
civiel: negatieve opruimkosten 
mechanisch O YO 
rollend materieel: 10% 

Exploitatie: 
kapitaalslasten, terreinhuur 
energie, personeel 
rollend materieel 
ontwatering, onderhoud 
bestemming gereinigde grond 
afvoer reststromen, meetkosten 
overigen 
totaal 

Exclusief: 
aanvoerkosten 

Technologisclie uitgangspunten 
De belangrijkste algemene technologische uitgangspunten zijn onderstaand genoemd. In tabel 19 worden een 
aantal specificaties gegeven. 

Jaarcapaciteit installaties: 

Droge stof gehalte installatie: 
Droge stof gehalte product: 
lngangskwaliteit specie: 
Uitgangskwaliteit specie: 
Verblijftijden: 

5 O .O00 tdslj aar 

variabel per techniek (zie tabel 19) 
incl. ontwatering, variabel per techniek (zie tabel 19) 
klasse 3,4 of BAGA voor olie enlof PAK 
toepasbaar Bouwstoffenbesluit, zonder positieve marktwaarde 
variabel per techniek (zie tabel 19) 

Droge stof gehalte na baggeren: 45% 

Tabel 19. Overzicht van technologische uitgangspunten 

( 1 )  het droge stof gehalte na ontwatering van de fijne fracties kan tussen de 35 en 50% liggen Gerekend is met 50% 
(2) voor ongescheiden specie kan een tds/m’ aangehouden worden tussen de O 39 en O 3 Gerekend is met O 3 

Verblopijden 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, varieert de benodigde verblijftijd bij biologische reiniging niet alleen 
per gekozen techniek, maar ook per de te behandelen specie. De verblijftijden hebben een grote invloed op de 
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kosten. Omdat de verblijftijd specie-afhankelijk is, zijn de kosten berekend voor een minimale en maximale 
verblijftijd. De kosten zullen binnen deze bandbreedte liggen. De gekozen verblijftijden zijn gebaseerd op de 
ervaringen binnen POS W met de diverse technieken. 
Voor Intensieve landfarming is uitgegaan van een start in maart, waardoor met 1.5 en 2.5 jaar verblijftijd, 2 
respectievelijk 3 zomerseizoenen meegenomen worden. De Extensieve landfarm vangt aan na 1,5 of 2,5 jaar 
Intensieve landfarm (d.s gehalte 80%) en heeft vervolgens een looptijd van 5 tot 15 jaar, afhankelijk van de 
gewenste productkwaliteit en de specie. Extensieve landfarming wordt toegepast nadat de snelle afbraakfase is 
beëindigd en intensieve bewerking daarbij onvoldoende rendement oplevert. Indirecte kasfarming wordt 
toegepast na ca. 7 maanden Intensieve landfarming (d.s.% 60%) en zal binnen 1 tot 3 maanden moeten leiden tot 
een gewenste productkwaliteit. Deze overschakeling naar de indirecte kasfarm, heeft als voordeel dat de 
buitenvelden reeds gevuld kunnen worden met een nieuwe partij. 
Voor de Batch slurrie reactor is een kortere verblijftijd aangenomen dan met de sub-optimale proef met 
Petroleumhavenspecie werd bereikt. De aanname is gebaseerd op de vergelijking van de benodigde verblijftijden 
in bioreactor en beluchtingsbassin voor diverse species. De verblijftijd voor de Continue slurrie reactor is 
gebaseerd op de resultaten van het SDP en van de biologische reiniging van de fijne fractie 
Petroleumhavenspecie in de pilotsanering [58 ,  14 -161. De verblijftijd van het SDP (voor totale specie) is 
gebaseerd op de resultaten met dit systeem. 
Voor alle technieken zijn de kosten voor de twee uiterste verblijftijden binnen de genoemde bandbreedte 
berekend. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat 50.000 tds per jaar gereinigd wordt. De grootte van de 
installatie is dusdanig genomen dat deze capaciteit mogelijk is. Hierbij spelen droge stof gehalte van het te 
behandelen materiaal, de benodigde verblijftijd voor de reiniging en de dimensionering van de installatie een rol. 
De daadwerkelijke kosten zullen tussen de beide marges liggen, afhankelijk van de te behandelen specie. 

Extensief, compost 
1 meter 

Dimensionering en capaciteit 
Voor alle landfarmtechnieken wordt een laagdikte van 1 meter aangehouden, waarbij de capaciteit toeneemt met 
het droge stof gehalte (Extensieve landfarming, Indirecte Kasfarming). De landfarmtechnieken zijn 
doorgerekend zowel met folie-drains als met compost als onderafdichting. 

Indirecte kasfarm 
1 meter 

Tabel 20: Overzicht technologische uitgangspunten landfarms 

30 cm 

150 
80 
16 

49 
2 

1 - 4 (totaal) 
1 

1 -24r 
1 

2 uurlmnd 

laagdikte 
folie 

drainzand 
drainbuis afstand 

compost 

lengte veld 
breedte veld 

aantal velden kort 

aantal velden lang 
helling veld 

HDPE 
30 cm 

0.75 cm 

50 
38 
3 

8 
0 

1 lwk 
1 

I/wk 
1 

1 daglwk 

bewerkingen 
inkeuring 

monitoring 

milieukundige 
bewaker 

administratie 

Intensief, draidfolie 
1 meter 

HDPE 
30  cm 

7 meter 

150 meter 

80  meter 
14 

21 
2 graden 

44 r 
1 maal 
44 r 

1 maal 
4 uurlwk 
8 uurlwk 
20 uurlwk 
8 uurlwk 

Intensief, compost 
1 meter 

30  cm 

150 

80 
14 

21 
2 

4 uurlwk 
8 uurlwk 

20 uurlwk 
8 uurlwk 

2 uurlmnd 1 dag/wk 
I 0 uurlmnd 2.5 daglwk 
2 uurlmnd 
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De grootte van de installatie wordt bepaald door de dimensionering van de installaties (verhouding 
breedte/hoogte/diepte) en door de het droge stof gehalte van het te verwerken materiaal (droge stof capaciteit: % 

ds dat de slurriehpecie in de installatie heeft). 
De droge stof capaciteit is eveneens vanuit de POSW ervaringen aangenomen. Hoewel het beluchtingsbassin 
(par. 2.4) getest is met een droge stof gehalte van 7 en 15%, is inmiddels in de derde pilotsanering gebleken dat 
een gehalte van 20% haalbaar is. Het SDP heeft aangetoond 30% droge stof te kunnen verwerken. 

Tabel 21: Overzicht technologische uitgangspunten reactoren 

doorloopti.jd kort 
doorlooptijd lang 

droge stof ?40 

bassins (hxbxl) 

aantal bassins kort 
aantal bassins lang 

vermogen suspensie 
beluchtingstijd 

ontwateringstijd 

energiebehoefte 
(kWatt) 

luchtvolume 

Batch slurrie, fijn 
1 4 + 3 = 1 7  
2 8 + 3 = 3 1  

20% 
4 x 5 x 2 0 m  

30 
54 

200 Watt/m3 
5 minuteniuur 
1200 uur/jaar 

160 - 320 (kodlang) 

2.66 - 5.32 
0.6 - 0.8 

Continu slurrie, fijn 
8 + 3 = 1 1  
1 6 + 3 = 1 9  

20% 
4 x 5 x 20 m 

20 
34 

200 WatVm3 
5 minuteniuur 

1200 uurljaar 

267-453 (kortilang) 
4.43-7.54 
0.8 - 1.0 

Continu slurrie, totaal 
8 + 3 = 1 1  
1 2 + 3 = 1 5  

30% 
4 x 5 x 2 0 m  

13 
23 

200 Wattlm3 
5 minuteniuur 
1200 uurljaar 

267-453 (kort/lang) 
4.43-7.54 

0.8 - 1.0 

Voor alle reactoren wordt gewerkt met verschillende aantallen bassins van 4 meter diep, 5 meter breed en 20 
meter lang. Voor het SDP is de zelfde dimensionering aangehouden, zodat het verschil door het grotere droge 
stof gehalte en de kortere verblijftijd, zichtbaar wordt. 

3.2.3: Resultaten 

In tabel 22 worden de resultaten gepresenteerd. Voorafgaand aan de bespreking daarvan worden twee 
opmerkingen gemaakt. 

1 )  Voor de behandeling van de fijne fracties in reactoren (batch of continu) zijn de kosten voor ontwatering 
vóór de behandeling niet meegenomen. (Na hydrocyclonage is het droge stof gehalte van de fijne fractie 
tussen de 5 á 10%, wat moet worden ontwaterd tot 20 % ds). De kosten voor de ontwatering ná de 
behandeling van alle slurries zijn wC1 meegenomen. 

2) De kosten voor eventuele afzet van de producten [62] zijn niet meegenomen in verband met de 
ontwikkelingen ten aanzien van de toepassingen die volgens het Bsb mogelijk zijn. 
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Tabel 22: Resultaten kostenberekeningen biologische technieken [62] 

Kosten uitgedrukt in guldens per ton droge stof, bij verwerking van 50 O00 tds perjaar, voor korte en lange verblijftijden Bij Intensieve 
landfarming zijn tussen haakjes de resultaten van de HGVB [65] weergegeven, voor een verblijftijd van 2.5 jaar. ( 1 )  Kosten voor 
ontwatering van fijne fracties vóór behandeling, alsmede voor hydrocyclonage zijn niet meegenomen. (2) Kosten zonder post voor 
terreinhuur 

Toetsing methodiek 
Grosso modo verschillen de totaalprijzen in de voorliggende studie en die van de HGVB niet veel. In de HGVB 
zijn de kosten voor Intensieve landfarming met een verblijftijd van 2.5 jaar berekend. Hier werden voor droge 
stof gehalte en laagdikte dezelfde uitgangspunten als in de voorliggende studie gebruikt. In de HGVB zijn wél 
kosten voor aanleg van wegen en nutsvoorzieningen verrekend, maar worden geen kosten voor ontmanteling 
van de installatie of voor de bestemming van de eindproducten gerekend. 
De kapitaalslasten zijn voor beide berekeningen vergelijkbaar (bij een verblijftijd van 2.5 jaar). In de HGVB zijn 
lagere kosten voor het drainzand (fl. 19,--), maar een grotere drainlaagdikte (0,5 meter) aangehouden. De 
exploitatiekosten zijn niet goed vergelijkbaar omdat in de HGVB de kosten voor het terrein apart zijn berekend 
en niet in de exploitatiekosten als totaal zijn opgenomen. De exploitatiekosten zijn in de Scarabee studie met 
name door de kosten voor monitoring en bewerkingen, hoger dan in de HGVB. In de kostenstudie van de 
Brinkgroep, ten behoeve van de database voor RWS Bouwdienst, werd voor landfarming een totaalprijs van 
ongeveer fl. 50,-- per ton ds berekend. 

De kosten variëren van circa fl. 44 - 62 gulden voor landfarming tot aan fl. 68 - 82 voor reactortechnieken. Het 
verschil in de kosten tussen landfarming en reactortechnieken is veel kleiner dan een aantal jaren geleden werd 
verandersteld. De eerdere kostenstudies voor beluchtingsbassin en SDP lagen in de orde grootte van 100 - 150 
gulden per ton droge stof. De huidige inschatting van de verblijftijden en zeker ook het droge stof gehalte in het 
beluchtingsbassin (20% i.p.v. 7%) zijn verantwoordelijk voor de daling van de prijs. 
De grootste kostenposten voor Intensieve landfarming liggen in de investeringskosten voor drainzand en folie 
(ca. 75% van investering). Landfarming met compost als onderlaag leidt tot meer dan een 50%-reductie van de 
investeringskosten en een verlaging in de kostprijs van fl. 42 naar fl. 35 per ton droge stof. 
Voor Extensieve landfarming zijn de kosten voor de terreinen vanwege de lange looptijd aanzienlijk. Omdat 
gezocht wordt naar een nuttige toepassing gedurende de reiniging (eventueel nog met een opbrengst), zijn de 

Vergelijking resultaten van de biologische technieken onderling 
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kosten voor Extensieve landfarming ook zonder terreinkosten berekend. De kosten voor Indirecte kasfarming 
zijn opvallend laag, maar zijn sterk afhankelijk van de frequentie van bewerken en het beluchtingsregime. 
Bij de reactortechnieken is de grootste investering in de ontwatering (ca. 40%) gelegen. Het verschil tussen 
continue en batch bedreven systemen is erg klein. Bij batch reactoren moeten alle reactoren achtereenvolgens 
ontwaterd worden. De ontwatering is hierdoor bijna een continue activiteit, zoals ook bij de Continue slurrie 
reactor plaats vindt. 

Consequenties voor de techniekkeuze 
Vanwege het relatief kleine verschil in de kosten voor landfarm- en reactortechnieken, is een nader overzicht 
gegeven (tabel 2 3 )  van de aspecten die de keuze tussen de biologische technieken beïnvloeden. 
Dit zijn specie-karakteristieken, kosten en ruimtebeslag. De kosten zijn opgesplitst in de kosten voor investering 
en exploitatie. Hierbij is als uitgangspunt een jaarcapaciteit van 50.000 tds per jaar genomen. Voor 
reactortechnieken is de doorzet tevens berekend per maand, ten einde het effect in de benodigde verblijftijd 
zichtbaar te maken. 

Tabel 23 Nadere beschouwing van aspecten die de techniekkeuze beinvloeden 

- Uitgerekend voor de kortste verblijftijd en een capaciteit van 50 O00 tds/jr (*) Voor reactortechnieken ook voor een capaciteit van 
50 O00 tddmaand ( 1 )  Het te bewerken volume aan verontreinigde specie of slurrie (2) Het daarvoor benodigde oppervlak voor de 
installaties, inclusief werk-oppervlah 

Hoewel voor reactortechnieken de kostprijs slechts 50% hoger is en het ruimtebeslag een factor 100 lager is, 
kunnen de investeringskosten mogelijk een drempel vormen bij de realisatie van deze technieken. Daarbij speelt 
ook mee de benodigde expertise voor de bedrijfsvoering van reactortechnieken en de mate van flexibiliteit van 
landfarmtechnieken (veel kleinere inrichtingen decentraal, nabij probleemgebieden, versus grotere installaties 
met een meer centraal karakter). 

3.2.4: Conclusies 

O Ondanks variaties in de opzet van diverse kostenberekeningen, worden voor landfarming steeds kosten in de 
ordegrootte van fl. 45 per ton droge stof als resultaat verkregen. 

O Voor landfarming zijn de grootste kostenposten de terreinhuur of -koop en de onderafdichting met folie en 
drains. Van de totale kosten is 17% van de kosten (fl. 9/tds) gelegen in de kosten voor onderafdichting met 
folie en drainzand. Het verkrijgen van goedkoper zand is een mogelijkheid voor verlagen van de kosten. Een 
goed alternatief is een voorziening aan de onderzijde met compost. 
De terreinhuur of -koop vertegenwoordigt een kleine 12% van de kostprijs (fl 5-7itds) en is hiermee een punt 
van aandacht. In de Scarabee studie is een goedkope huurprijs van fl. 1,20 per m2 aangehouden, resulterend 
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in 4.7 - 7.1 flitds. In de HGVB zijn de kosten berekend op basis van koop en verkoop van de grond, zodat 
per ton droge stof een grondprijs van fl 6/tds (verblijftijd 2.5 jaar) resulteert. 

O Voor reactortechnieken zijn de grootste kostenposten de ontwatering en het energieverbruik. Door het veel 
lagere ruimtebeslag zijn de kosten echter minder hoog dan een aantal jaar geleden verwacht werd. 
Reinigingsprijzen van fl. 66 tot fl. 76 per ton droge stof worden zeer reëel geacht. 

O De kostenstudie heeft een ander licht geworpen op het belang dat toegekend moet worden aan de kosten bij 
de keuze tussen landfarm- en reactortechnieken. Het verschil is niet zo groot als een aantal jaren geleden 
verwacht werd en is daardoor minder belangrijk bij de keuze. Het tijd- en ruimtebeslag kan een grotere rol 
gaan spelen. Daarnaast wordt de keuze sterk bepaald door de flexibiliteit, de rol die de probleembezitter zelf 
wil spelen en in technische zin de eigenschappen van de specie. 

O De investeringskosten voor reactortechnieken vormen een mogelijke drempel voor de daadwerkelijke 
toepassing. Een aanbodgarantie kan deze drempel verlagen. 
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3.3: Milieu-effecten 

3.3.1: Inleiding 

Het verwerken van verontreinigde baggerspecie kent als doelstelling de bescherming van het milieu. Hierbij niet 
wenselijk om door de verwerking nieuwe milieuproblemen te creëren of problemen te doen verschuiven. Het 
spreekt dan ook voor zich dat milieu-aspecten (naast kosten en technologie) een belangrijke rol spelen bij de 
daadwerkelijke toepassing van de venverkings-technieken. 

Verontreinigde waterbodems houden twee risico’s ten aanzien van het milieu in: een ecotoxicologisch risico ter 
plekke in de waterbodem en een verspreidingsrisco van verontreinigende stoffen naar oppervlaktewater eniof 
grondwater. Saneringswerken worden uitgevoerd met als doel deze risico’s te beperken. 
Baggeren gevolgd door storten van de specie in geïsoleerde depots, minimaliseert het verspreidingsrisico. Indien 
de specie verwerkt wordt, bestaat aandacht voor beide risico’s. Een en ander is weergegeven in figuur 28, waarin 
de mogelijk optredende milieueffecten bij waterbodemingrepen zijn aangegeven. 
Het beperken van de risico’s is een positief resultaat voor het milieu. Om deze milieuwinst te bereiken, wordt 
echter tijdens het baggeren en verwerken op andere punten het milieu belast. Negatieve milieuaspecten zijn in 
figuur 28 met donkergrijze vlakken aangegeven en kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld energie- of 
ruimtegebruik, het ontstaan van emissies en dergelijke. De totale milieubalans dient positief te zijn, wat betekent 
dat de milieuwinst groter moet zijn dan de negatieve bijkomende milieueffecten. 

~ 

verontreinigde V E R W E R K E N  
waterbodem 

rspreidingsrisco 4 

ecotoxicologisch risico + 

m i n d e r  ruimtebeslag d e p o t s  
m i n d e r  . g r o n d s  
m i n d e r  t/m obil i  n 

Figuur 28: Overzicht van positieve (licht gekleurde vlakken) en negatieve (donker gekleurde vlakken) 
milieuaspecten bij waterbodem ingrepen. 

Bij een vergelijking van diverse technieken onderling kunnen verschillen in de milieueffecten worden 
gesignaleerd. Naast kosten en technologie, worden milieueffecten van belang geacht. Een goedkope techniek 
hoeft niet altijd de voorkeur te hebben en zou bij een groot negatief milieueffecten als ‘niet wenselijk’ kunnen 
worden beschouwd. 

Binnen POSW is vanaf de start aandacht besteed aan de milieuverdienste van verwerkingstechnieken. Enerzijds 
zijn relevante milieuaspecten gemonitored bij de diverse projecten. Anderzijds is gewerkt aan de ontwikkeling 
van een methode voor de beoordeling van de milieuaspecten. De resultaten zijn samengevat in het POSW 
eindrapport milieueffecten [ 171. 
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In  deze paragraaf wordt een korte blik geworpen de POSW-brede beoordelingsmethodiek (par. 3.3.2) door 
middel van een aangepaste LCA (Life Cycle Analysis), vervolgens worden voor de biologische technieken de 
methode (par. 3.3.3) en de resultaten (par. 3.3.4) van de milieubeoordeling gepresenteerd. Tot slot komen 
conclusies en aanbevelingen aan de orde (par. 3.3.5). 

3.3.2: Milieubeoordeling binnen POSW 

Hoewel milieueffecten van groot belang geacht worden, is een goede kwantificering van de - soms subjectieve - 
milieuaspecten nog problematisch. Aan de hand van de 'oorzaak-gevolg'-keten kan dit het beste geïllustreerd 
worden (figuur 29). 
De keten start met de menselijke behoefte, waarna een kettingreeks aan gevolgen plaats vindt. De behoefte om 
het milieu te beschermen leidt tot de menselijke activiteit om een waterbodem te saneren. Deze activiteit leidt tot 
Milieugebruik (bijvoorbeeld emissies van stoffen of energieverbruik), waardoor de Milieukwaliteit verandert 
(de aanwezigheid van verontreinigingen in het milieu of de uitputting van energiebronnen). De veranderde 
Milieukwaliteit leidt uiteindelijk tot gevolgen voor mens en ecosysteem (bijvoorbeeld ecotoxicologische 
effecten of ziekte). 

oorzaak -gevolgketen: 

Gevolgen voor 
mens, dier, plant 

Milieukwaliteit 
Behoefte Activiteit (verandering in) 

milieuaspecten: 

meetmethoden: 

rimaire behoeften 

witloogtesten *gehalte-metingen 
eemissi-metingen *medisch onderzoek 
*verbruiksmetingen *voorraadmetingen 

I 1  

*LCA *risico-modellen 
I ,  ' I veldonderzoek U L  

Figuur 29: De oorzaak-gevolg keten met onderliggende milieuaspecten en meetmethoden 

Bij discussies omtrent milieuaspecten worden vaak aspecten van verschillende niveaus tegelijkertijd besproken. 
Het ontstaan van emissies (niveau Milieugebruik) kan bijvoorbeeld worden vergeleken met ecologische effecten 
op de lange termijn (niveau Gevolgen). Deze aspecten zijn echter moeilijk onderling vergelijkbaar. 
Bij de milieubeoordeling zijn we in feite geïnteresseerd in aspecten die zo ver mogelijk naar rechts in de 
oorzaak-gevolg keten liggen. Immers, de emissie van een bepaalde stof hoeft niet erg te zijn indien hieruit geen 
nadelige effecten voor mens en ecosysteem ontstaan. Het dilemma is dat juist voor de aspecten die ver naar 
rechts in de keten liggen, onvoldoende meetmethoden aanwezig zijn of dat een meerjarige monitoring benodigd 
is. 
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Binnen POSW is gekozen voor het gebruiken van de internationaal erkende Life Cycle Analysis [64, 651 voor de 
beoordeling van milieueffecten van waterbodemingrepen [ 17, 661. Deze LCA methode rekent milieuaspecten op 
het niveau van Milieugebruik om naar potentiële gevolgen op het niveau van Milieukwaliteit. 
De methode is gericht op een wieg tot graf benadering van processen of producten. Dit houdt in dat alle voor de 
productie benodigde grondstoffen en materialen, alsmede het uiteindelijk ontstane afval, in de beoordeling wordt 
meegenomen. Het Milieugebruik wordt omgerekend naar meerdere milieukwaliteits-aspecten, die in de LCA- 
terminologie ‘milieuthema-indicatoren’ worden genoemd. 
Tabel 24 geeft een overzicht van de LCA thema-indicatoren. Specifiek voor de waterbodemproblematiek zijn 
vier thema-indicatoren aan de standaard LCA methode toegevoegd: ruimtebeslag voor depots en voor 
verwerking, grondwaterverbruik en hinder in de vorm van geluid, stank en veiligheid [17, 681. 

tijdelijk ruimtebeslag (*) 

Tabel 24: Overzicht van LCA thema-indicatoren 

smogvorming 
aantasting ozonlaag 
verzuring 
vermesting 

Thema ‘Uitputting’ I Thema ‘Hinder’ I Thema ‘Verspreiding’ 
schaarse grondstoffen 
energie 
water (*) 

bli.jvend ruimtebeslag (*) 

geluid (*) 

stank (*) 

veiligheid (*) 

humane toxicologie 
aquatische ecotoxicologie 
terrestische ecotoxicologie 
klimaatverandering 

Bij de uitvoering van de LCA methode worden achtereenvolgens vijf stappen doorlopen: 
1) Visualisatie (van processen en mogelijke milieu-aspecten): 

Alle aan de orde komende processen en activiteiten worden in eenvoudige processchema’s geschematiseerd 
(bijvoorbeeld: baggeren, voorbehandeling, verwerking, nabehandeling, transport). Vervolgens worden alle 
mogelijke milieu-aspecten aangegeven (bijvoorbeeld: verbruik van energie, grondstoffen, ontstaan van 
emissies, etc.). 

De volgende stap is het vaststellen van de hoogte (kwantificering) van de diverse milieugebruiksaspecten. 
Dit kan door goede monitoring tijdens de uitvoering van werken, waarmee een accuraat beeld van het 
milieugebruik wordt verkregen. Ook is het mogelijk om op basis van ervaringen een inschatting te geven. Dit 
laatste is van belang bij de keuze tussen diverse technieken. 

2) Kwantrficering (van het milieugebruik): 

3) Classrficatie (omrekening van Milieugebruik naar verandering in Milieukwaliteit): 
De verkregen data worden als input voor de LCA software gebruikt, waarbij op worst case basis de 
potentiële effecten van het Milieugebruik voor de Milieukwaliteit worden berekend. Het resultaat is een 
score op de diverse milieuthema’s. 

4) Normalisatie (relatieve hoogte van de scores): 
De absolute scores geven de beoordelaar nog geen indruk van de ernst van de veranderde Milieukwaliteit. 
Daarom kunnen de scores van de diverse thema’s worden vergeleken met die van een groter geheel 
(bijvoorbeeld de score van een land of een regio). Hiervoor bestaan diverse ‘normalisatie-sets’. Door de 
normalisatie wordt een relatieve score verkregen, die aangeeft of het bestudeerde proces een grote of kleine 
bfidrage levert aan de landelijke of regionale totaalscore op een thema. Stap 4 is een optionele stap. 

In veel gevallen zal de ene techniek slecht scoren op het ene thema en goed op een ander thema, terwijl dat 
voor de tweede techniek precies andersom is. De vraag is dan welk van de thema’s het belangrijkste is, 
bijvoorbeeld: energieverbruik versus verzuring .... Het toekennen van gewichten aan de thema’s kan hierbij 

5) Weging (van de diverse thema’s): 
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behulpzaam zijn. De weging kan plaats vinden door een pannel van deskundigen, wetenschappers en 
belangenverenigingen, ofwel door toetsing aan verschillende beleidsdoelstellingen. Een dergelijke weging 
kan leiden tot één milieukental voor een gehele saneringsketen. Ook stap 5 is optioneel. 

Naast de onderbouwing van de software die de berekeningen uitvoert, is het uiteraard van belang dat de 
inputgegevens (de kwantificering van de Milieugebruiksaspecten) correct en volledig zijn. Dit houdt in dat de 
relevante Milieugebruiksaspecten allen bekend dienen te zijn. 
Bij aanvang van POSW is een raamwerk van mogelijk relevante milieugebruiksaspecten gemaakt [67]. Dit 
raamwerk is gedurende de looptijd van POSW gebruikt (en aangepast) bij de monitoring van diverse 
ontwikkelingsprojecten en bij de pilotsaneringen [ l  1, 131. De monitoring heeft geresulteerd in een aardig beeld 
van het milieugebruik ('milieuprofielen') van diverse venverkingstechnieken [ 171. De profielen kunnen worden 
gebruikt voor het kiezen tussen diverse venverkingstechnieken of als input van stap 3 van de LCA-methode. 

De totale LCA methode is toegepast bij de eerste twee pilotsaneringen van POSW [ l  1, 131 en bij de 
Haalbaarheidstudie Grootschalige Verwerking Baggerspecie [68]. In de HGVB werden diverse soorten 
verwerkingstechnieken onderling vergeleken (zie tabel 25). 

Tabel 25: Overzicht LCA scores op diverse thema's van diverse verwerkingstechnieken [IS, 171. 
Techniek/ Thema EDP 

I 
classificatie/polishing k- 
biol.rein.reactor-en 

rijping 

I sedimentatiebekken I O 

thermische reiniging 

solvent extractie 

sinteren 

TLU HT CW AP NP HIN 
I I I I I 

Afkortingen van thema's: 
EDP=fossil Energy Depietion Potential, WAT= Water consumption, WAS=Waste production, TLU=TemporaryLandUse 
HT= Human Toxicity, GWP=GlobalWarrningPotential AP=Acidification Potential, NP=Nutrification Potential, HIN=Hindrance 
Verklaring van de kwalitatieve scores: 
o=geen of verwaarloosbare bijdrage, - =relatief geringe bijdrage, -- relatief middelgrote bijdrage, --- relatief grote bijdrage 

In vergelijking met meer procesmatige technieken, scoren de biologische technieken op weinig thema's en zijn 
daarmee relatief milieuvriendelijk. Voor landfarming speelt het ruimtebeslag een rol, alsmede vermesting 
(uitspoeling) en hinder (stank). Voor bioreactoren wordt alleen op energie-uitputting en het broeikaseffect 
gescoord. Bij de meer procesmatige technieken word hoger en op meer thema's gescoord vanwege de 
intensievere werkwijze. 

3.3.3: Methode milieubeoordeling biologische technieken 

Milieugebruiksaspecten in relatie tot LCA-thema 's 
De milieubeoordeling van de biologische technieken is uitgevoerd ten einde de technieken onderling te kunnen 
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vergelijken. Deze beoordeling is uitgevoerd op het niveau van Milieugebruik. De relevante Milieugebruiks- 
aspecten zijn gekwantificeerd. De navolgende LCA stap (omrekening naar potentiële gevolgen op het niveau 
van Milieukwaliteit) is hierbij niet uitgevoerd. 

Milkagebrufksaspecten 
Productgedateerde aspecten 1 Procesgenlateerde aspectm 

I Criterium: Verbruik 

In tabel 26 is een overzicht gegeven van de voor de beoordeling gebruikte Milieugebruiks-aspecten. Hierbij is 
een onderscheid gemaakt in de Procesgerelateerde en Productgerelateerde aspecten die voortkomen uit de 
procesvoering, respectievelijk de daaruit ontstane producten. Deze aspecten zijn onder diverse criteria ingedeeld. 
Ook is aangegeven op welke LCA thema's de aspecten betrekking hebben. 

LU-thema's 

Thema: Uitputtingh'erbruik: 

Tabel 26: Overzicht van milieugebruiksaspecten en gerelateerde LCA-thema 's 

* specifiek voor waterbodems toegevoegde thema's 

De milieugebruiksaspecten binnen de criteria Kwaliteit en Kwantiteit zijn benodigd voor de kwantificering van 
de ecotoxiciteit van het ongereinigde materiaal en de producten. Onderstaand wordt een toelichting gegeven. 

Gehalte van stoffen: 
geeft een beeld van de potentiële toxiciteit. In het algemeen geldt dat bij hogere concentraties de toxiciteit, 
maar ook het verspreidingsrisico, zal toenemen. Een hoog gehalte houdt dus de potentie in zich een grote 
toxiciteit te veroorzaken. De toxiciteit en de verspreiding worden niet alleen door het gehalte, maar ook door 
bindingseffecten beïnvloed worden. Deze binding is - behalve van eigenschappen van de verontreiniging - 
afiankelijk van de sedimentkarakteristieken (korrelgrootteverdeling, organisch stof gehalte) en kan per 
specie variëren 

De hoeveelheid specie. 
uitgedrukt in volume of massaeenheid, is eveneens bepalend voor de risico's. Bij een grote hoeveelheid 
specie met een bepaald gehalte aan stoffen, zullen meer verontreinigingen aanwezig zijn dan bij een kleinen 
hoeveelheid met het zelfde gehalte. De hoeveelheid is hierdoor (naast het gehalte) een maat voor de 
potentiële toxiciteit. Ook is de hoeveelheid direct gecorreleerd aan het benodigde ruimtebeslag en de 
beheersbaarheid. 
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De vracht aan stoffen: 
geeft aan hoeveel stof in totaal aanwezig is, en is dus eveneens een maat voor de potentiële toxiciteit. Bij een 
hoog gehalte kan een kleine hoeveelheid specie toch een grote vracht aan verontreinigingen bevatten en een 
hoog potentieel risico inhouden. (De vracht is een koppeling tussen gehalte en hoeveelheid. De LCA- 
berekeningen gaan uit van vrachten, terwijl het Bsb met gehalten werkt. Voor de volledigheid worden alle 
parameters gemeten. Ook vanwege de vermoedelijk hogere toxiciteit bij hogere concentraties is het 
handhaven van het gehalte van belang). 

gemeten in schud- of kolomproeven, geeft voor de specie in kwestie een reëel beeld van daadwerkelijke 
verspreidingsrisico's en in beperktere mate van de daadwerkelijke (actuele) toxiciteit. Bij een sterkere 
uitloging, zal de stof minder organismen kunnen bereiken en schade toe brengen. 

voor lagere organismen, gemeten in bio-assays, is een maat voor de daadwerkelijke ecotoxische efecten van 
de specie. Hierin wordt het over-al1 effect vastgesteld, waardoor ook de effecten van onbekende stoffen 
worden meegenomen. 

Uitloging van stofen: 

- De ecotoxiciteit van specie: 

Ordening van Milieuaspecten 
In tabel 27 is opnieuw een overzicht gegeven van de milieuaspecten, maar nu onderverdeeld in gewenste 
resultaat en het milieugebruik dat voor het behalen van dit resultaat nodig is. 

Tabel 27: Milieuaspecten gebruikt bij de beoordeling van biologische technieken 

Opmerkingen 

verwijderd 

effect korrelgrootte en 0,s. - 
gehalte niet berekend 

streefwaarde: 100% 
cat. 1: 66%, cat. 2: 33% 

VERBRUIK VAN SCHAARSE MIDDELEN 

1 Tildelilk Ruimtebeslag 

2 Grondstoffen water kubieke meter per tds opp 50 O00 tds per jaar 

m2, m3, tijd per tds ruimtebeslag ook als 

chemicalien t/tds 

toeslagstoffen Utds 

3: Energie kW/tds (50.000 tds/jr) 

4: Materialen 

VERSPREIDING 
I te weinig informatie 

1 : Emissies naar Lucht 

Water 

Bodem 

VERSTORING/HINDER 
1 : Overlast: geluid, geluid 

deze zijn alle zeer gering en 

niet als onderscheidend 

bevonden 

niet onderscheidend 
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De positieve aspecten betreffen milieuaspecten die als Gewenst Resultaat gezien kunnen worden (bijvoorbeeld 
het behalen van een toepasbare kwaliteit of het reduceren van de vracht aan verontreinigingen). De negatieve 
milieuaspecten betreffen de Input die voor het behalen van het Gewenste Resultaat geleverd moet worden 
(bijvoorbeeld energieverbruik of ruimtebeslag). De totale balans tussen de negatieve en positieve aspecten dient 
altijd positief te zijn. 
Het Gewenste Resultaat is vervolgens opgesplitst in Milieuhygiënisch resultaat en een Praktijk resultaat. Het 
Praktijk Resultaat is gericht op de realiteit, waarbij gewenste resultaten zijn het reduceren van benodigde 
depotruimte en tegelijkertijd het produceren van toepasbaar materiaal. Hiervoor dient de verwerking te leiden tot 
een volgens de regelgeving toepasbare kwaliteit. Het Milieuhygiënisch Resultaat betreft de afname in de vracht 
en mobiliteit van stoffen en de reductie van ecotoxiciteit. Dit Milieuhygiënisch Resultaat is toegevoegd omdat 
bij bijvoorbeeld 85% verwijdering van een stof wel degelijk milieuwinst is geboekt, tenvijl het praktijkresultaat 
toch nul kan zijn indien het product niet aan de normen voldoet. 

De winst op het gebruik van primaire grondstoffen wordt uitgedrukt in percentage van de droge stof dat niet in 
depot hoeft, vermenigvuldigd met een percentage voor de kwaliteitsbeoordeling van de specie. Hierbij is een 
grofstoffelijke indeling aangehouden (streefwaarde = 1 OO%, categorie I bouwstof = 66%, categorie 2 bouwstof 
= 33%). 

De emissies (naar water, bodem, lucht) zijn in de diverse projecten gemeten en niet noemenswaardig gebleken. 
In het drainwater van landfarms kon géén verontreiniging worden aangetoond. In de gasfase van reactoren werd 
zelfs bij de sterk verontreinigde Petroleumhavenspecie slechts 0.5% van de aanwezige PAK (ruim onder MIC 
waarde) en géén olie aangetoond. Na 2 dagen werd ook geen PAK meer aangetoond. 

Uitgangspunten bij berekeningen 

Locutie, baggeren en transport niet meegenomen 
Omdat de voorliggende beoordeling alleen een vergelijking van de diverse technieken onderling nastreeft, zijn 
milieuaspecten met betrekking tot de locatie, het baggeren en het transport niet meegenomen. 
Wel worden de milieu-aspecten van de biologische verwerking vergeleken met die van storten in depot. 
Hierdoor is het mogelijk om de effecten relatief (als percentage verbetering) weer te geven. Dit geldt niet voor 
de vracht vermindering van stoffen, die als absolute waarde (kilo's) worden uitgedrukt. 

Vergelijkende beoordeling 
Het Milieugebruik van technieken wordt beïnvloed door twee aspecten. Ten eerste de technieksoort zelf en ten 
tweede de eigenschappen van de specie. Bij sterk gebonden stoffen zal bijvoorbeeld de benodigde verblijftijd 
(en dus het ruimtebeslag) veel groter zijn dan bij goed beschikbare stoffen. Daarom zijn twee verschillende 
doorsneden in de beoordeling gemaakt: 

I .  Het effect van de technieksoort op de milieuprestatie 

2. Het effect van de speciesoort op de milieuprestatie 
(diverse technieken met één specie: Petroleumhavenspecie); 

(diverse species met één techniek: Intensieve Landfarming). 

Per ton droge stof 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de behandeling van 1 ton droge stof in de installaties. Voor 
behandeling van de fijne fractie in bioreactoren is het milieugebruik tevens uitgerekend voor 1 ton droge stof in 
de keten (hydrocyclonage, zandpolishing en fijne fractie in bioreactor). Hierdoor wordt het overall effect 
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inzichtelijk. 

Ruimtebeslag: verblijftijden, droge stof gehalte en dimensionering 
Waar mogelijk zijn de zelfde uitgangspunten als voor de kostenberekeningen (paragraaf 3.2) aangehouden. Dit 
betreft zowel de benodigde (verblijfltijd, als de maximaal hanteerbare droge stof gehalten in de installaties en de 
dimensioneringen van de installaties (hoogteibreedtellengte). Deze parameters zijn van belang voor de 
kwantificering van het aspect Ruimtebeslag, dat is uitgedrukt in benodigde tijd en benodigde oppervlakte per ton 
droge stof. 
Voor de verblijftijd worden marges weergegeven, op basis van de variaties tussen species met betrekking tot de 
bindingseigenschappen tussen matrix en stof. Er is geen rekening gehouden met de variaties in de droge stof 
capaciteit (maximaal haalbaar droge stof gehalte van de slurries) door variaties in de korrelgrootteverdeling van 
de specie. 
Het Ruimtebeslag is behalve in benodigde tijd en oppervlakte, ook weergegeven als het benodigde oppervlak 
voor het reinigen van 50.000 tdsijaar. Uitgaande van deze 50.000 ton droge stof is voor elke techniek het per 
jaar te verwerken volume en (aan de hand van de voor de kosten aangenomen dimensioneringen) vervolgens het 
benodigde oppervlak. 

Ruimtebeslag en energieverbruik van hydrocyclonage 
Het ruimtebeslag en het energieverbruik voor hydrocyclonage en ontwatering van de slibfractie met flotatie van 
de zandfractie (uitgaande van 50.000 ton droge stof per jaar) is hierbij als volgt (pers. comm. H. Wevers, 
projectgroep fysische technieken): 

Verbli.jftijd: 
Ruimtebeslag: 

1 O0 dagen (werktijd = 16 uur per dag, 30 tds/uur = 500 tdsidag) 

15.000 m2 (inclusief opslagplaats voor slib en zand) voor 50.000 tds: 

0.3 
0.2 
circa fl. 4 per ton droge stof, 1 kWh = 15 cent: 

--> 26.6 kWh per ton droge stof 

m2 per ton droge stof, zonder slibverwerking 
m2 per ton droge stof, met biologische slibreiniging (op opslagplaats) 

Energie: 

Samenstelling Petroleum havenspecie 
Voor de vergelijking van de effecten van verschillende technieken met Petroleumhavenspecie, is gebruik 
gemaakt van de in de diverse onderzoeken daadwerkelijk gemeten afbraakpercentages. In de diverse projecten 
bleken verschillen aanwezig te zijn in de beginconcentraties olie en PAK. Dit wordt veroorzaakt door variaties 
tussen de diverse partijen. Hiervoor is gecorrigeerd door de zelfde, representatieve beginconcentraties aan te 
nemen. Voor alle technieken is uitgegaan van 500 mgikg ds PAK en 10.000 mgikg ds olie. Bij hydrocyclonage 
op 63 um ontstaan hierbij de volgende deelstromen: 

% van de ds PAK olie 
-fijn: 45% 989 mg/kg ds 17.000 mg/kg ds 
-grof- 55% 1 O0 mg/kg ds 4.272 mg/kg ds 

De fijne fractie wordt (al dan niet gereinigd) ontwaterd tot 45% ds (1.7 m3/tds) en de grove fractie (na flotatie) 
tot 65% droge stof ( I .  1 m3itds). Het concentraat van de flotatie bevat 1 % van de droge stof in een slurrie van 
3% ds. 

Uitloging en ecotoxiciteit 
Uitloging (PAK, olie en metalen) en ecotoxiciteit (bio-assays) is niet in alle projecten volledig getest. Voor 
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Petroleumhavenspecie is deze uitloging uitvoering bepaald tijdens de proefnemingen voor de derde 
pilotsanering. In de proefnemingen werd de totale specie en de fijne fractie biologisch gereinigd door drie 
bedrijven. De resultaten (als percentage verbetering na biologische reiniging) zijn als volgt: 

totale specie fijne fractie 

Ecotoxiciteit 56% 45% 

Uitloging minerale olie 75% 75% 

Uitloging PAK 98.5% 98.5% 

Uitloging metalen - 150% (slechter) -450% (slechter) 

3.3.4: Milieugebruik van biologische technieken 

Uitgaande van de methode die in voorgaande subparagraaf is besproken, is het milieugebruik berekend voor: a) 
reiniging van Petroleumhavenspecie met diverse technieken en b) reiniging van diverse species met 
landfarming. De resultaten worden in deze subparagraaf besproken, eindigend met een résumé. 

a) Milieugebruik van verschillende technieken met Petroleumhavenspecie 
Om het effect van de techniekeigenschappen zichtbaar te maken, zijn alle technieken tenminste met één dezelfde 
specie beproefd. Dit was de sterk verontreinigde Petroleumhavenspecie. Bij de milieubeoordeling zijn de 
volgende technieken en ketens vergeleken: 

Tabel 28: Effect technieksoort: overzicht van beoordeelde ketens en technieken 

De resultaten van de berekeningen zijn gepresenteerd in tabel 29 en figuur 30. In de tabel worden de 
detailgegevens en marges voor energieverbruik en verblijftijden aangegeven. (Marges in energieverbruik zijn 
rechtstreeks gekoppeld aan marges in verblijftijden). Voor het samenstellen van de figuur zijn de gemiddelde 
waarden gebruikt. De figuur geeft de meest relevante milieuaspecten weer. 
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GEWENSTE RESULTATEN 

reductie PAK mobiliteit (Oh) 

reductie olie mobiliteit (X) 

reductie PAK gehalte ( O h )  

m reductie olie gehalte (%) 

1 O0 1 O0 

c s 

reductie vracht olie (kilo) 
hoeveelheid product (36 ds) 
kwaliteit product (relatief) 
kwaliteit product 2 (relatief) 1 O0 

z 

BELANGRIJKSTE BENODIGDE INPUT 

ruimte (ha/50 OOOtds Ir) 

1 2 3 4 5 6 7  

energie (Kwh/SO OOOtds Ir) 

1 2 3 4 5 6 7  

1 : Storten 
2-  Intensieve landfarm 
3 Indirecte kasfarm 

4: Continureactor: totale specie 
5 .  Continureactor: fijne fractie 

6 Keten: hydrocycloon + fijne fractie in bioreactor 

7: Keten: hydrocycloon + fijne fractie storten 

Figuur 30: Belangrijkste milieuaspecten van biologische technieken 
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Praktijkresultaat 
Het Praktijkresultaat bij storten is nul: er wordt geen winst geboekt op depotruimte en er worden geen 
secundaire bouwstoffen geproduceerd. Het zelfde geldt voor directe kasfarming, waarbij voor 
Petroleumhavenspecie enerzijds de verblijftijd hoog en anderzijds de productkwaliteit slecht was. Voor de 
overige biologische technieken is aangenomen dat ook de norm voor (Bsb) voor minerale olie gehaald is. De 
biologische reiniging leidt dan tot 100% reductie van depotvolume. Bij keten a (fijne fractie reinigen in 
bioreactor en zandfractie floteren) wordt ook bijna alle depotruimte gewonnen. Bij keten b (als keten a, maar nu 
fijne fractie storten) wordt slechts 54% van het depotvolume gewonnen. 
Het materiaal wordt echter door biologische technieken slechts tot een categorie 2 kwaliteit (arbitrair gescoord 
op 33%) gereinigd. Dit wijkt af van het resultaat bij de ketens: daar wordt een betere productkwaliteit bereikt 
voor het zand (arbitrair op 66% gescoord). 
De afzetmogelijkheden van het gereinigde materiaal spelen daarom een rol in de keuze van de 
behandelingstechniek. 

Milieuhygiënisch resultaat 
Het Milieuhygiënisch resultaat is voor de meeste technieken met Petroleumhavenspecie vergelijkbaar. 
Alle technieken verwijderen een groot deel van de vracht aan minerale olie en PAK. Bij Indirecte Kasfarming is 
alleen de vrachtverwijdering ná de Intensieve Landfarming weergegeven. Deze is geringer omdat reeds een 
groot deel van de vracht verwijderd was. De vrachtverwijdering is bij behandeling van 1 ton droge stof aan fijne 
fractie in bioreactoren veel groter dan bij behandeling van 1 ton droge stof ongescheiden specie, omdat in de 
fijne fractie meer verontreinende stof aanwezig is. Wanneer de behandeling van 1 ton droge stof specie in een 
integrale keten wordt beschouwd (laatste twee kolommen in de grafieken) wordt de vrachtverwijdering lager en 
zelfs nul bij storten van de fijne fractie. De verontreinigende stof blijft aanwezig in de fijne fractie (depot) en in 
het flotatieresidu. 

De reductie in de uitloging van PAK en minerale olie is voor de technieken vergelijkbaar. In de keten waarin de 
fijne fractie gestort en de grove fractie gepolished wordt, is de reductie geringer vanwege het niet behandelen 
van de fijne fractie (45% van de droge stof). De metalen logen door de biologische behandeling sterker uit. Dit 
is bij behandeling van de totale specie geringer (-1 50%) dan bij de fijne fractie (-450%). 

De reductie van de ecotoxiciteit is bij alle verwerkingen rond de 40 tot 60 %. Bij keten b is dit geringer, 
vanwege de resterende ecotoxiciteit in de gestorte fijne fractie. Omdat in de beoordeling van de bioassays nog 
nuanceringen benodigd zijn, wordt deze variatie niet als significant beschouwd. 

Milieugebruik 
De belangrijkste Input (negatieve milieu-effecten) die voor het behalen van de resultaten geleverd moet worden, 
bestaat uit het ruimtebeslag en het energieverbruik tijdens de verwerking. Deze twee parameters zijn afhankelijk 
van de benodigde verblijftijden en zijn omgerekend naar oppervlakte (ruimtebeslag) en kWh (energieverbruik) 
voor installaties met een capaciteit van 50.000 ton droge stof per jaar. 
Opvallend is dat landfarming een relatief groot ruimtebeslag en klein energieverbruik heeft, terwijl dat bij 
reactortechnieken en hydrocyclonage andersom is. Bij landfarming is het ruimtebeslag een factor 1 O0 hoger dan 
bij reactoren. Voor hydrocyclonage is echter een relatief grote oppervlakte nodig. Het ruimtebeslag van 
landfarming is een factor 50 hoger dan voor hydrocyclonage met nabehandelingen. Het energieverbruik van 
landfarming is juist laag, in vergelijking met de andere technieken. Dit scheelt ongeveer een factor 55. 
Het waterverbruik is bij landfarming nihil, terwijl voor slurriereactoren en hydrocyclonage juist water nodig is. 
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Afhankelijk van de (mi1ieu)waarde die aan de aspecten ruimtebeslag, energie- en waterverbruik wordt gegeven, 
kan de beoordeling van de technieken variëren. Een zekere locatie-afhankelijkheid (ruimte, energie-leverancier) 
zal hierbij een rol kunnen spelen. 

b) Milieugebruik van lundfurming met verschillende species 
Om de verschillen tussen de diverse species (restconcentraties en verblijftijden) inzichtelijk te maken, zijn de 
milieu-aspecten van Intensieve Landfarming gekwantificeerd bij behandeling van Geulhaven-, Zierikzee-, 
Wemeldinge- en Petroleumhavenspecie. Gegevens omtrent uitloging waren onvoldoende voorhanden, maar 
worden niet verwacht onderscheidend te zijn. In tabel 30 en figuur 3 1 worden de resultaten gepresenteerd. 

Tabel 30: Gekwantificeerde milieu-aspecten van Intensieve Landfarming met 4 species. 

Praktijkresultaat 
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Figuur 3 I .  Grafische weergave van de milieu-aspecten van landfarming 

lij de berekeningen is uitgegaan van de landfarmprestaties met deze vier species (par. 2.3). Aangenomen is dat 
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ook voor minerale olie de grenswaarde uit het Bsb bereikt zal worden, voor Petroleumhavenspecie binnen 26 
maanden en voor de overige species binnen 9 maanden. 

stank I +  

Het Praktijk Resultaat is voor de vier species gelijk. Voor alle species wordt 100% van de droge stof gereinigd 
tot aan categorie I1 Bsb kwaliteit. 
Bij het Milieuhygiënisch Resultaat wordt het effect van de verschillende species echter zichtbaar. Er is een groot 
verschil in de verwijderde vrachten en de reductie van de ecotoxiciteit. De vrachtverwijdering is bij 
Wemeldinge- en Zierikzeespecie klein en bij Geulhavenspecie en zeker bij Petroleumhavenspecie zeer groot. De 
toxiciteitsvermindering was bij Petroleumhavenspecie pas na 2 jaar bereikt. 
Het totale Gewenste Resultaat (Praktijk en Milieuhygiënisch) laat zien dat er wel degelijk differentiatie is bij 
verschillende species. Voor Geulhaven en Petroleumhaven is de milieuwinst veel groter. 
De Input die nodig is voor het bereiken van dit resultaat is echter bij Petroleumhaven groter. Dit is wordt 
veroorzaakt door de langere benodigde verblijftijd (26 maanden), wat zowel op het energieverbruik als op het 
ruimtebeslag doorwerkt. Daar staat tegenover dat de milieuwinst voor Petroleumhaven groter is. De 
milieubalans blijft positief. 

O 

Résumé 
De milieu-effecten van biologische venverkingstechnieken geven geen absolute voorkeur voor één van deze 
technieken. De belangrijkste verschillen liggen in de benodigde ruimte en het energieverbruik. Bij landfarming 
is het energieverbruik en waterverbruik erg laag en het ruimtebeslag erg hoog. Bij reactortechnieken is dit 
precies andersom. Het vaststellen van het milieu-effect van de technieken is afhankelijk van de waarde die aan 
deze drie aspecten wordt gegeven. Dit kan per locatie verschillen, door variaties in beschikbare ruimte en de 
energiebron. Bovendien beïnvloeden de eigenschappen van de specie het milieuverbruik van een techniek, maar 
ook de milieuwinst van de techniek. De voor biologische verwerkingstechnieken van belang zijnde milieu- 
aspecten worden in tabel 3 1 aangegeven. 

Tabel 3 1 Score van belangrrjke milieu-aspecten van biologische verwerkingstechnieken 
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3.3.5: Conclusies en Aanbevelingen 

Conclusies 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

De LCA-methode biedt een goed handvat voor het kwantificeren en beoordelen van de milieu-effecten van 
waterbodemsaneringen en baggerspecievenverking. 

De LCA-methode is door POSW aangepast tot 'LCA-plus', waarin de specifieke aspecten zijn toegevoegd: 
Blijvend Ruimtebeslag (voor deponie), Tijdelijk Ruimtebeslag (voor verwerking), Grondwaterverbruik 
(verwerking) en Verstoring (geluid, stank, hinder, volksgezondheid). 

De verschillende milieu-effecten zijn moeilijk onderling vergelijkbaar. Het toepassen van weegfactoren 
vraagt ruime discussie en draagvlak en is aan verandering in de loop der tijd onderhevig. Het onderling 
vergelijken van de diverse factoren per specie of per techniek is wel mogelijk. 

De milieu-aspecten kunnen worden gegroepeerd in aspecten die bijdragen tot: 1) het milieuhygiënisch 
resultaat, 2) het praktijk resultaat (depotruimte en toepassing van producten) en 3) de benodigde input 
(verstoring, verbruik van schaarse stoffen, emissies). . 

De milieu-effecten van biologische verwerkingstechnieken geven geen absolute voorkeur voor één van deze 
technieken. De belangrijkste verschillen liggen in de benodigde ruimte en het energieverbruik. Bij 

landfarming is het energieverbruik en waterverbruik erg laag en het ruimtebeslag erg hoog. Bij 
reactortechnieken is dit precies andersom. Het vaststellen van het milieu-effect van de technieken is daarmee 
afhankelijk van de waarde die aan deze drie aspecten wordt gegeven. Dit kan per locatie verschillen, door 
variaties in beschikbare ruimte en de energiebron. 

De milieu-effecten kunnen wel sterk verschillen met de behandelde specie. De soort specie heeft met name 
een gevolg voor het ruimtebeslag (benodigde verblijftijd), het energieverbruik en het praktijkresultaat 
(depotruimte, primaire grondstoffen). 

Wanneer overwogen wordt om alleen de fijne fractie biologisch te behandelen (in een reactor) moet ook 
rekening gehouden worden met negatieve milieu-aspecten van de hydrocyclonage en de zandflotatie. Dit 
betreft de aspecten ruimte, energie en verstoring. 

Hoewel het Praktijkresuitaat wordt bepaald door een deel van de aspecten onder Milieuhygiënisch resultaat 
(hoeveelheid, gehalte, metaaluitloging), geeft dit laatste aanvullende informatie omtrent de behaalde 
resultaten. Dit betreft de absolute vrachtverwijdering en de uitloging van verontreinigingen, alsmede de eco- 
toxiciteit van de specie. 

In vergelijking met chemische of thermische technieken, is voor biologische technieken het ruimtebeslag 
hoog en het energieverbruik laag [ 171. 

De verdere classificatie en eventuele weging en beoordeling van de milieu-aspecten is door de projectgroep 
Milieurendement uitgevoerd [I  71. 
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O Het resultaat van een dergelijke weging is afhankelijk van het belang dat aan de aspecten ruimtebeslag en 
energieverbruik gegeven wordt. Dit belang kan per situatie verschillen op basis van bijvoorbeeld de 
beschikbare ruimte in de regio of de toepassing van duurzame energiebronnen. 

Aanbevelingen 
O Bepaling van uitlooggedrag en eco-toxiciteit dient standaard uitgevoerd te worden bij (onderzoek naar) 

verwerkingstechnieken van baggerspecie. 

O De relaties tussen de daadwerkelijke risico’s van baggerspecie (uitloging, eco-toxiciteit) en de regelgeving 
voor hergebruik en toepassing (ENW, Bouwstoffenbesluit), dienen verder in overeenstemming te worden 
gebracht en verdienen blijvend aandacht. 
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4: 

In dit hoofdstuk worden de bereikte resultaten getoetst aan de doelstellingen van POSW en worden enige 
aanbevelingen voor verdere ontwikkeling gegeven. 
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4. SAMENVATTING EN EVALUATIE 

4.1: Technieken 

Biologische verwerkingstechnieken kunnen gegroepeerd worden in vier technologische concepten: reiniging in 
situ, in depot, in landfarms en in reactoren. 

Reiniging in situ is gericht op biologische reiniging van slib ter plekke (minerale olie, PAK) door toediening van 
preparaten. Het concept zoals beproefd wordt momenteel door POSW als ondoelmatig beschouwd. Knelpunt 
vormt het bereiken van voldoende zuurstofrijke condities in de waterbodem. 

Reiniging in depot, gericht op de biologische afbraak van organische gechloreerde verbindingen, biedt perspec- 
tief. Aanvullend onderzoek is nog nodig naar stofbalansen (uit afbraak verwachte afbraakproducten) en ver- 
blijftijden. 

Reiniging in landfarms en in reactoren (ex situ afbraak van minerale olie, PAK) hebben zich in praktijk reeds 
bewezen. 
Technieken binnen deze concepten zijn klaar voor ruimere toepassing, waarbij aandacht voor onderstaande 
aspecten van belang is. 

4.2: Verblijftijden en productkwaliteit 

Biologische verwerking wordt gekenmerkt door relatief lange behandelingstijden en de aanwezigheid van 
restconcentraties in de behandelde specie(ver0ntreinigende stoffen die sterk gebonden voorkomen). 

Het verloop en het eindresultaat van de reiniging verschillen per specie, maar zijn voorspelbaar (-binnen zekere 
marge-) met behulp van vooraf uitgevoerde laboratoriumtesten (biodegradatietesten of desorptietesten). Met 
name korte verblijftijden zijn kostentechnisch interessant. 

De productkwaliteit zal de beslissing over toepassing nog sterker beïnvloeden. Met biologische verwerking 
wordt een bouwstoffenkwaliteit (volgens het Bouwstoffenbesluit) nagestreefd. 

Voorwaarde is dat andere, niet af te breken stoffen (zware metalen) de toepassing als bouwstof in werken niet op 
voorhand in de weg staan. PAK (10 VROM) zijn met biologische technieken goed tot onder de Bsb-grenswaarde 
te verwijderen; het behalen van de norm voor minerale olie is voor veel species (nog) een probleem. 

Los van de uitkomsten van de evaluatie van deze norm, zou het interessant zijn om de werkelijke risico’s van de 
resterende (sterk gebonden) olie in de beoordeling mee te wegen. Omdat een betrouwbare bepaalbaarheidsgrens 
voor minerale olie rond de Bsb-grenswaarde ligt, verdienen mogelijke storingen in de analyse aandacht. 

4.3: Kosten en milieu-aspecten 

De kosten (variërend tussen fl. 35 tot fl. 82 per ton droge stof) lijken toepassing niet in de weg te staan. 
Reactortechnieken vragen -vergeleken met landfarming (al dan niet met een compost voorziening aan de 
onderzijde)- een grotere investering; een aspect dat eventueel een belemmering zou kunnen vormen. 
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Ten aanzien van milieu-aspecten geldt dat bij landfarmtechnieken het ruimtebeslag groot, en het energieverbruik 
laag is. Bij reactortechnieken is dit andersom. 

Het belang van deze twee milieu-aspecten kunnen per geval variëren (lokaal beschikbare ruimte, mogelijkheid 
om energie uit duurzame bronnen te gebruiken). 

4.4: Tec h nie kkeuze 

Specie is in potentie geschikt voor biologische reiniging als organische verontreinigende stoffen de kwaliteits- 
klasse van de specie bepalen en (zie boven) de zware metalen-gehalten laag zijn. Het vaststellen van de gehalten 
van deze stoffen is de eerste stap in een techniekkeuze. 

In een tweede stap wordt met laboratoriumonderzoek gekeken naar de potentiële snelheid en eindresultaat van 
de afbraak. Bij een positief oordeel over de toepassing van biologische reiniging is er keuze uit: 
I )  Bioreactoren voor behandeling van de fijne fractie: 

indien de vooraf af te scheiden zandfractie schoon is of goed reinigbaar is met niet-biologische technieken; 
indien de productkwaliteit van de biologisch behandelde fijne fractie voldoet aan de normen van het 
Bouwstoffenbesluit (aandachtspunten: metalen en hogere PAK). 

indien het specietype goede structuurvorming mogelijk maakt; 
indien voldoende ruimte beschikbaar is, of gecombineerd ruimtegebruik (bosbouw, energieteelt) mogelijk is. 

2) Landfarming voor behandeling van totale specie: 

3) Bioreactoren voor behandeling van totale specie: 
indien de ruimte voor de aanleg van een landfarm niet of beperkt beschikbaar is; 
indien weinig tijd beschikbaar is. 

De optimale variant zal van geval tot geval kunnen verschillen en wordt ook bepaald door procedurele aspecten 
(benodigde of aanwezige vergunningen). Ook van belang zijn bijvoorbeeld ook factoren als de afstand tot een 
venverkingsinstallatie en de schaalgrootte van de sanering. Figuur 24 geeft de keuzemogelijkheden nog maals 
visueel weer. 

Reiniging v a n  o n g e s c h e i d e n  spec ie :  

Figuur 24: Keuzen tussen biologische verwerkingstechnieken 
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4.5: Conclusies 

Biologische technieken vormen een goede optie voor de aanpak van een substantieel deel van de 
Nederlandse waterbodems. De technologie is zo ver ontwikkeld dat tegen acceptabele kosten en met geringe 
milieu-effecten verwerking mogelijk is. Voorspelbaarheid van verwerkingstijden en productkwaliteit vormen 
evenmin een obstakel. Belangrijkste knelpunt voor een deel van het aanbod zal zijn het behalen van de norm 
voor minerale olie. 

Een negatieve beoordeling op het minerale oliegehalte zal in een deel van de gevallen het gevolg zijn van 
storingen die in de analyse zijn opgetreden. Optimalisatie van de analyse is daarom een aandachtspunt, 
tezamen met het volgende: 

Voor de gevallen waarin restconcentraties hoog zijn moeten mogelijkheden tot verder reinigingen 
onderzocht worden, bijvoorbeeld de inzetbaarheid van schimmels. 
Het langdurig ruimtebeslag bij vergaande reiniging in extensieve landfarm vraagt om een 
combinatie met een andere, gelijktijdige bestemming/benutting van de daarvoor gebruikte terreinen. 
Waar metalen-gehalten zorgen voor een niet-toepasbaar product na reiniging, is er wellicht een 
mogelijkheid om door specifieke beplanting in landfarms simultaan metalen te verwijderen. 
Omdat biologische reiniging start met een afbraak van met name de biologisch goed beschikbare 
fractie van de verontreinigende stoffen, verdient het ten zeerste aanbeveling om -naast absolute 
(rest)concentraties- ook de daadwerkelijke risico's van restconcentraties in beschouwing te nemen. 
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