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VOORWOORD 

POSW 
Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) van Rijkswaterstaat, heeft zich in de 
periode 1989 - 1997 bezig gehouden met de ontwikkeling en operationalisering van milieuvriendelijke bagger- 
en verwerkingstechnieken voor verontreinigde waterbodems. Het doel van de ontwikkeling van verwerkings- 
technieken, was te komen tot een realistisch altematief voor het bergen van verontreinigde baggerspecie in 
depots. 
De ontwikkelde verwerkingstechnieken zijn gebaseerd op fysiche, chemische, thermische, biologische of 
immobilisatie processen. Daarnaast is aandacht besteed aan technieken voor milieu-vriendelijk baggeren en voor 
optimalisatie van het locatie-onderzoek. De technieken werden beoordeeld op kosten en milieu-effecten, ten 
einde het milieu-rendement te kunnen beoordelen. Tot slot zijn drie saneringsketens gedemonstreerd tijdens 
pilot-saneringen, waardoor de vertaalslag naar praktijk-uiwoering gemaakt werd. 

Biologische reiniging 
Bij biologische reiniging van baggerspecie wordt gebruik gemaakt van bacterien (of schimmels) die organische 
verontreinigingen kunnen afbreken en gebruiken voor hun groei. Biologische reiniging kenmerkt zich door de 
gefaseerdheid waarmee de afbraak verloopt. In de eerste reinigings-fase verloopt de afbraak snel: de in water 
oplosbare deel van de verontreinigingen wordt afgebroken. In de tweede reinigings-fase verloopt de afbraak 
traag: sterk aan de matrix gebonden verontreinigingen worden afgebroken n l  diffusie naar de waterfase. In de 
tweede reinigings-fase wordt de afbraak beperkt door de diffisie-snelheid vanuit de matrix naar de waterfase. 
Omdat de binding tussen verontreiniging en matrix afhankelijk is van eigenschappen van sediment en 
verontreiniging, variëren zowel de afbraaksnelheid als de restconcentratie per specie. 
Binnen POSW zijn vier hoofdlijnen voor biologische technieken onderzocht: 1) Reiniging in Situ, 2) Reiniging 
in Depot, 3) Reiniging in Landfarms en 4) Reiniging in Reactoren. Een overzicht van alle biologische 
technieken wordt gegeven in het ‘ ’POSW-I1 Basisrapport Biologisch Reinigen’ en de samenvatting daarvan in 
het ‘POSW-I1 Eindrapport Biologisch Reinigen’. 

Intensieve Landfarming 
Voor de afbraak van minerale olie en PAK is zuurstof nodig voor de activiteit van de afbrekende bacterign. Bij 
Landfarming-technieken wordt in de benodigde zuurstof voorzien door de specie in relatief dunne lagen op 
speciale terreinen aan te brengen. Hierdoor kan de specie ontwateren en rijpen, zodat lucht in de specie kan 
doordringen. Bij Intensieve Landfarming wordt de specie regelmatig geploegd of beplant. Wanneer de afbraak 
dusdanig gevorderd is dat de tweede reinigings-fase bereikt is (en alleen nog sterk gebonden verontreinigingen 
over zijn), is het bewerken van de velden niet zinvol meer. Indien op dat moment de gewenste kwaliteit van de 
specie nog niet bereikt is, kan overgestapt worden naar Extensieve Landfarming (zie rapport ‘‘Mogelijkheden 
van extensieve landfarming voor biologische reiniging van baggerspecie. POSW fase 11). De specie wordt dan in 
dikkere lagen aangebracht en eventueel beplant: de condities dienen dusdanig te zijn dat vrij-komende 
verontreinigingen kunnen worden afgebroken. 

Het voorliggende rapport heeft betrekking op de laatste ontwikkelingen voor de biologische techniek ‘Intensieve 
Landfanning’. Het werk is uitgevoerd door DLO Staring Centrum, met medewerking van RWS Zeeland. 
Intensieve Landfarming is geschikt voor de behandeling van met minerale olie en PAK verontreinigde specie. 
Intensieve Landfarming is bovendien een operationele techniek, die vanwege de relatief geringe kosten en 
positieve milieu-effecten als doelmatig wordt beoordeeld. Een mogelijk nadeel kan zijn het grote ruimtebeslag, 
waarvan de bezwaren per locatie kunnen verschillen. Een laatste voordeel van landfarming is dat de techniek 
ook vrij eenvoudig op kleine schaal kan worden uitgevoerd. 
Het rapport beschrijft de resultaten van praktijkproeven, waarbij vier verschillende baggerspecies zijn gebruikt. 
De methode van het aanleggen en bewerken van de velden (beplanting of bewerking) worden aangegeven. 

Namens het Programmabureau POSW-I1 

dr. M.M.A. Ferdinandy 
november 1997 
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Samenvatting 

In opdracht van RIZA is door het DLO-Staring Centrum (SC-DLO) onderzoek 
gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van intensieve landfarming voor de 
biologische reiniging van baggerspecie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader 
van het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems deel I1 
(PoSW-II). Intensieve landfarming is een reinigingstechniek die wordt uitgevoerd 
in de buitenlucht, waardoor seizoensafhankelijke omgevingsfactoren (temperatuur 
en neerslag) een grote invloed hebben op het biologische proces. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een proefterrein bij de Kreekraksluizen in 
beheer bij Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Ondersteunende experimenten zijn 
uitgevoerd bij Heijmans Milieutechniek in Rosmalen en bij DLO-Staring Centrum 
in Wageningen. Het onderzoek is gestart in juni 1994 en is beëindigd in november 
1996. De onderzochte species waren afkomstig uit de Petroleumhaven in 
Amsterdam en uit de haven van Wemeldinge. De Petroleumhaven-specie was 
zwaar vervuild met ca. 500 mg-kg-' d.s. PAK (10 van VROM) en ca. 11.000 
mg-kg" d.s. minerale olie. Deze specie is ook in een aantal andere POSW- 
projecten m.b.t. biologische sanering beproefd. De specie kan worden 
gekarakteriseerd als een hot-spot-specie. De specie uit de haven van Wemeldinge 
bevatte aanzienlijk minder verontreiniging (PAK ca. 50 mg-kg-' d.s. en minerale 
olie ca. 2000 mg0kg-l d.s.) en is meer een doorsnee specie. 

Het eerste onderzoeksjaar kenmerkte zich door de ontwatering. Ontwatering is 
nodig om de voor afbraak gewenste aërobe structuur te verkrijgen. In de 
proefopzet was er van uitgegaan dat de drainage zodanig aangelegd was dat het 
samen met de verdamping voor voldoende ontwatering kon zorgen. De 
doorlatendheid voor water van beide species was echter dermate klein dat de 
afvoer van water via de drainage verwaarloosbaar was. In de natte herfst, na de 
droge zomer in 1994, raakte de species weer volledig verzadigd met water. 
Aanvullende maatregelen om de neerslag af te voeren waren nodig om in 1995 te 
zorgen voor een goede ontwatering. Een goede drainage en oppervlakte afvoer zijn 
echter essentieel voor het laten rijpen van een baggerspecie. In combinatie met 
bewerken werd in 1995 een ontwaterde specie verkregen. 

Stimulering van de verdamping door de aanplant van riet had in 1994 en 1995 nog 
weinig effect. De groei van het net was beperkt, wat mede werd veroorzaakt door 
het zout in de species. In 1996 zorgde spontaan opgekomen vegetatie op het 
Petroleumhaven-veld voor een volledige bedekking van het niet bewerkte veld, 
waardoor het profiel voor een groot deel aëroob werd. 

In ondersteunde experimenten is nagegaan of de afvoer via de drainage kon 
worden verbeterd door middel van een onderdruk. Bij de gekozen proefopzet was 
het positieve effect klein. 
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Door een nadere beschouwing van de waterbalans kan worden aangegeven welke 
laagdikte binnen een jaar kan worden ontwaterd, bij verschillende wijzen van 
omgaan met de specie, en bij verschillende klimatologische randvoorwaarden 
(weersomstandigheden in 1994 en gemiddeld weerjaar). Optimaliseren van de 
verdamping door grondbewerking of beplanting vergroot de maximale laagdikte 
zeer sterk. 

Al gedurende de ontwatering werd een deel van de specie aëroob, wat resulteerde 
in een afbraak van zowel PAK als minerale olie. Om de afbraak betrouwbaar te 
kunnen meten was het noodzakelijk zeer intensief te bemonsteren. De afbraak was 
in de bewerkte velden het grootst. In de Petroleumhaven-specie daalde het PAK- 
gehalte van 500 mg-kg-' d.s. tot 40 mg*kg-' d.s. (afname van 92%). De PAK in 
de Wemeldinge-specie nam af van 50 mgkg" d.s. tot 30 mgkg-' d.s. (afname 
van 40%) en was dus minder goed biologisch beschikbaar. De minerale olie in de 
Petroleumhaven-specie werd afgebroken van 11.OOO mg kg-' d.s. tot 3.100 
mgkg-' ds., terwijl in de Wemeldinge-specie het minerale olie-gehalte afnam van 
2.200 mg-kg-' d.s. tot 700 mgkg-' d.s. Afnames van respectievelijk 72% en 68%. 

In de Petroleumhaven-specie vond de grootste afbraak plaats en konden twee fasen 
worden herkend. Eerst een fase waarbij PAK werd afgebroken tot ca. 120 mgkg-' 
d.s. Deze fase duurde ca. 400 dagen, maar zal bij.een goed uitvoering van de 
ontwatering kunnen worden beperkt tot 100 à 200 dagen. Hierna ging de afbraak 
in de tweede fase met een kleinere snelheid door tot 30 mg-kg-' d.s. na 800 
dagen. 

Het is mogelijk om na ontwatering de afbraaksnelheid te vergroten door de specie 
in een kasfarm verder te behandelen. In een kasfarm wordt gewerkt bij een 
verhoogde temperatuur en geforceerde beluchting. Door de grond te zeven wordt 
de toegankelijkheid van zuurstof vergroot. De daling in Petroleumhaven specie van 
120 mgkg-' d.s. tot 40 mgskg-' d.s. kon in de kasfarm worden gerealiseerd in een 
periode van 100 tot 150 dagen. Voor de specie uit de haven van Wemeldinge had 
de intensievere behandeling geen effect. 

Het gevaar van verspreiding van PAK via het afgevoerde water kon in het 
onderzoek niet worden aangetoond. PAK- en minerale olie-gehalten in het 
drainagewater waren lager dan de aantoonbaarheidsgrens. Bodembescherming door 
verrijking van het organische-stofgehalten zoals aangebracht in een klein proefveld 
bleek ook effectief te zijn en is veel goedkoper dan de traditioneel gebruikte 
folies. 

Gesteld kan worden dat intensieve landfarming klaar is voor de praktijk. Voor 
Petroleumhaven-specie kunnen de resultaten worden vergeleken met andere 
biologische reinigingstechnieken. De bereikte restconcentraties na 2,5 jaar landfar- 
ming waren vergelijkbaar met die van 2 - 8 weken reactor technieken. Gedacht 
moet worden aan landfarm-verblijftijden van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de soort 
specie en verontreiniging, voor het bereiken van een kwaliteit die toepassing 
volgens het Bouwstoffenbesluit mogelijk maakt. De capaciteit van landfarm 
technieken kan eenvoudig vergroot worden door het oppervlakte te vergroten. Bij 
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reactor technieken zijn bij capaciteitsvergrotingen een dimensioneringsslag en 
grote kosten gemoeid. De keuze tussen landfarming en reactoren ligt bij de 
aanwezige financiën en ruimten. 

Foto 1 Spontaan opgekomen vegetatie op het onbewerkte Petroleumhaven-veld (zomer 
1996) 
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1 Inleiding 

Een van de conclusies van POSW-I was dat landfarming als een hoopvolle 
techniek k s  worden gezien. In POSW-I1 was daarom ruimte om landfarming 
verder te operationaliseren. De volgende onderzoeken zijn opgestart. 

- Extensieve landfarming, waarbij wordt nagegaan of de tijdens POSW-I 
behandelde Geulhaven- en Zierikzeespecie nog verder kunnen worden 
gereinigd. 
Een literatuur onderzoek m.b.t tot intensieve landfarming van waterbodems 
bedoeld om de bestaande kennis te inventariseren. 
Het hier beschreven onderzoek naar intensieve landfarming, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de ontwatering en de afbraak in een situatie met grotere 
laagdikte wordt onderzocht. 

- 

- 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek is gestart in juni 1994 en afgesloten 
per november 1996. In dit project is samengewerkt door SC-DLO, Heijmans 
Milieutechniek en Rijkswaterstaat Zeeland. Het landfarmingsexperiment vond 
plaats op een terrein van Rijkswaterstaat bij de Kreekraksluizen. 

Bij de aanleg is aandacht besteed aan het verbeteren van de drainage, omdat 
waargenomen werd dat de bestaande velden (Geulhaven en Zierikzee) slecht 
draineerden. Na de aanleg van de proefvelden is in juli 1994 de specie afkomstig 
uit de Petroleumhaven in Amsterdam en de haven van Wemeldinge aangevoerd. 
Deze species staan model voor respectievelijk een hot-spot-specie en een 
doorsnee-specie. In het eerste deel van het onderzoek is aandacht besteed aan de 
ontwatering. De waargenomen slechte ontwatering heeft geleid tot een wijziging in 
de wijze van uitvoeren. Nadat ontwatering en rijping op gang gekomen zijn, is de 
afbraak verder gevolgd. 

Het onderzoek had de volgende hoofdonderdelen: 
- Intensieve landfarm, waarbij in een meer traditionele landfarm in de open 

lucht de processen zijn gevolgd, 
- Indirecte kasfarm, waarin onder optimale overdekte omstandigheden de 

biologische afbraak is gevolgd (extra intensieve behandeling). In tegen- 
stelling tot de directe kasfarm uitgevoerd in Amsterdam (POSW,1995) is 
uitgegaan van ontwaterde en al gedeeltelijk gerijpte specie. 

Hiernaast zijn een tweetal ondersteunende experimenten uitgevoerd: 
- Een containerproef om na te gaan of aanleggen van een onderdruk in het 

drainagesysteem kon leiden tot een versnelde ontwatering, 
- Een experiment waarbij de normaal voorgeschreven folie is vervangen door 

een andere bodembeschermende constructie. In deze constructie is compost 
gebruikt als filter voor eventuele uit te spoelen stoffen (Harmsen, 1997b). 
Door geen folie te gebruiken werd verwacht dat de drainage en daardoor de 
ontwatering zou verbeteren. 
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Tijdens het onderzoek is door Rijkswaterstaat Zeeland een groot terrein ingericht 
met specie uit de haven van Wemeldinge (lO.OO0 m3) @e Bruijckere, 1995). 
Tussentijdse resultaten van het in dit rapport beschreven project zijn gebruikt om 
te komen tot een verbeterde inrichting. Dit naast de ervaringen die Rijkswaterstaat 
Zeeland al had opgedaan bij eerdere grootschalige grondbergingen, uitgevoerd in 
het kader van de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding en andere onderdelen van 
de Deltawerken. In de discussie in dit rapport zijn ervaringen en eigen 
waarnemingen op dit grote terrein gebruikt ter onderbouwing. 

Landfarming is niet de enige biologische techniek. Binnen POSW zijn daarom ook 
experimenten uitgevoerd met een beluchtingsbassin en een bioreactor. 
Het "Slurry Decontaminatie Proces" zoals uitgevoerd door Bird Engineering 
(Kleijntjes, 1995) kan beschouwd worden als de meest intensieve biologische 
behandelingstechniek, onderzocht binnen POSW 11. Bij dit proces is de specie uit 
de Petroleumhaven onderzocht. Gedurende de verblijftijd van 16 dagen in het 
totale systeem nam de -concentratie (10 van VROM) af van 350 mg-kg-' naar 27 
mg.kg-' (92% reductie). Het minerale oliegehalte daalde iets minder van 10.000 
mg.kg-' tot 2700 mg.kg-' (73% reductie). 

Het beluchtingsbassin is ontwikkeld voor de fijne fractie van verontreinigde 
specie. Met een opschalingsexperiment is de fijne fractie van Petroleumhaven- 
specie onderzocht (Joziasse, 1995). Bij het beluchtingsbassin zijn de 
omstandigheden, met name de zuurstofvoorziening, iets minder optimaal dan bij 
het slurry decontaminatie proces. In 35 dagen daalde het PAK- en minerale 
oliegehalte met respectievelijk 68 en 49%. Na 84 dagen waren de reducties 
respectievelijk 84 en 76%. De oorspronkelijke gehaltes waren 889 mg.kg-' (10 van 
VROM) en 11.250 mg.kg-' minerale olie. 

1.1 Doelstelling 

Het hier beschreven onderzoek betreft een vergelijking van de invloed van 
intensieve grondbewerking en beplanting op het verloop van de reiniging van een 
sterk en minder sterk met en olie vervuilde waterbodem. 

Het onderzoek moest leiden tot: 
- Evaluatie van de invloed van verschillende behandelingsmethoden op de 

effectiviteit van biologische reiniging van twee verschillende vervuilde 
waterbodems, waarbij is uitgegaan van een voor de praktijk reële dikte van 
50 cm gerijpte specie; 
Verbetering van het inzicht in de periode voorafgaande aan de biologische 
reiniging, te weten de ontwatering en de rijping; 
Verbetering van de procescondities in een landfarm m.b.t. tot ontwatering, 
rijping en biologische afbraak. 

- 

- 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de ontwatering en rijping de tijdsbepalende 
stap was bij de gekozen onderzoeksopzet. De ontwatering ging zelfs zodanig 
langzaam dat t.g.v. neerslag de specie nat en volledig verzadigd bleef. Het was 
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noodzakelijk de opzet te wijzigen om biologische afbraak te kunnen krijgen. Dit 
heeft tevens geleid tot een nadere invulling van de onderzoeksdoels tellingen. 
- Het verkrijgen van inzicht in het ontwateringsproces, waardoor het mogelijk 

is binnen 3 tot 6 maanden een specie te verkrijgen waarin omstandigheden 
heersen waarbij biologische afbraak mogelijk is. Voor deze doelstelling is 
onderzoek gedaan naar de ontwatering bij de intensieve landfarm, het veld 
met compost als bodembescherming en het ontwateringsexperiment in de 
container. 
Kwantificeren van de afbraak gedurende ontwatering en de daarop volgende 
biologisch actieve periode. De biologische afbraak is hiertoe gevolgd bij 
zowel de intensieve als de extra intensieve landfarm. 
Nagaan in hoeverre optimalisatie van de biologische reiniging kan en in de 
praktijk ook uitvoerbaar is. Waartoe alle beschikbare gegevens nader zijn 
geanalyseerd in relatie tot opschalingsmogelijkheden en toepasbaarheid van 
het geheel. 

- 

- 

Hiernaast zullen de resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de andere 
biologische technieken in POSW-kader toegepast op de Petroleumhaven-specie. 

1.2 Landfarming, stand van zaken 

Binnen het POSW-programma is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor 
intensieve landfarming van waterbodems (Doelman, 1993). Geconcludeerd werd 
op basis van beschikbare literatuur, dat intensieve landfarming vooral bruikbaar 
lijkt voor species verontreinigd met minerale olie en/of PAK. De mate van afbraak 
en daaraan gekoppeld de hoogte van de restverontreiniging is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de verontreiniging voor de micro-organismen. Nareiniging 
d.m.v. extensieve bewerking wordt als optie gegeven. De economische 
haalbaarheid van intensieve landfarming wordt gekoppeld aan de 
afzetmogelijkheden van de gereinigde specie, die veelal niet zal voldoen aan de 
criteria voor multifunctionaliteit (streefwaarde). 

Landfarming heeft zich via 2 lijnen ontwikkeld. De eerste lijn, intensiveren had tot 
voor kort de grootste aandacht. Dit heeft geleid tot diverse overdekte systemen, 
o.a. Heymans, De Vries en Van de Wiel en Heidemij. Optimalisatie ter bekorting 
van de reinigingsduur is voor dit soort installaties belangrijk. De bedrijfskosten 
worden voor een belangrijk deel bepaald door de verblijftijd in de veelal 
verwarmde ruimte. De omstandigheden in dit soort ruimten zijn goed 
controleerbaar en wel zodanig dat een vergaande optimalisatie tot de 
mogelijkheden behoort (Freijer, 1994). 

Door het bestaan van de restconcentratie heeft landfarming zich beperkt tot de 
makkelijk afbreekbare componenten. In een in 1991 gehouden workshop (Van den 
Bosch, 1992) werd geconcludeerd dat landfarming opgesplitst kan worden in een 
intensieve en een extensieve fase. In de intensieve fase is optimalisatie zinvol. De 
restconcentratie kan vervolgens via de langdurige extensieve fase worden 
verwijderd. Dit idee is verder uitgewerkt in Hamsen, 1993. Het in de praktijk 
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toepassen van extensieve reiniging is door de bestaande normstelling nog niet van 
de grond gekomen. In POSW en NOVEM verband loopt een project extensieve 
landfarming ook uitgevoerd door SC-DLO waarin wordt ingegaan op de rand- 
voorwaarden voor extensieve reiniging. De resultaten tot nu toe geven aan dat de 
afname van PAIS ook op de lange termijn doorzet. 

Door de restconcentratie is er in Nederland min of meer sprake geweest van een 
stilstandsituatie m.b.t biologische reiniging en landfarming in het bijzonder. Pas de 
laatste 6én tot twee jaar heeft de streefwaarde, die bepalend is voor de 
multifunctionaliteit een minder hard karakter gekregen en is het mogelijk licht 
verontreinigde grond in werken te gebruiken,door het tot stand komen van het 
bouwstoffenbesluit anno 1996. Hogere gehalten (tabel 1.1) worden geaccepteerd, 
mits wordt voldaan aan de criteria die zijn opgesteld voor het gebruik. 

In het Nationaal Symposium Bodemonderzoek "Bodembreed '95" werd ingegaan 
op onderwerpen als intrinsieke reiniging, actief bodembeheer, veranderend 
bodemgebruik, milieurendement, die allen illustratief zijn voor de verandering in 
denken. Dit alles heeft geleid tot een sterker in de belangstelling komen van 
biologische technieken, waarbinnen landfarming de tijdrovendste, maar wel 
goedkoopste variant is. Voorbeeld hiervan is de door IWAC en SC-DLO 
uitgevoerde MER-studie m.b.t. vegetatieve landfarming van met olie 
verontreinigde grond (SC-DLO en Iwaco, 1995). Deze studie richtte zich op een 
grootschalige en extensieve reiniging van grond verontreinigd met olie. 

Tabel 1.1 Sfreefwaarden en waarden bouwstoffenbesluit voor PAK en olie 

PAK (som 10) 

naftaleen 

fenantreen 

antraceen 

fluoranteen 

chryseen 

benzo [a] antraceen 

benzo[a]pyreen 

benzoml fluoranteen 

indeno[ 123-cdlpyreen 

benzo[ghi]peryleen 

Olie 

streefwaarde 

(mgtg-' d.s.) 
~ 

1 

50 

Bouwstoffenbesluit 

samenstellings- toepasbaarheid 
waarde 

(mgkg-' d.s.) W==) 
40 1 t/m 3 

5 

20 

10 

35 

10 

40 

10 

40 

40 

40 

500 1 
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Door SC-DLO zijn in verschillende verbanden initiatieven ontplooit om reiniging 
van baggerspecie te combineren met bodemgebruik. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het telen van energiegewassen (wilg) op de te reinigen 
baggerspecie, waarna de gewas opbrengst vervolgens in een energiecentrale kan 
worden verbrand. Gedurende de teelt wordt de specie schoner en uiteindelijk 
wordt landbouwgrond verkregen die zelfs kan voldoen aan criteria voor 
multifunctionaliteit. Dit onderzoek is inmiddels ingediend in NOBIS verband. Bij 
gebruik kan ook worden gedacht aan natuurontwikkeling of het op de kant 
verspreiden, m.b.t. dit laatste zijn resultaten gepubliceerd door Van den Toom et 
al (1997a). 

Ten aanzien van waterbodems is m.b.t. landfarming de lijn gevolgd van het 
vertalen van ervaringen met de behandeling van landbodems. Baggerspecie begint 
na behandeling met landfarming op een landbodem te lijken, alhoewel de structuur 
veelal fijner is dan de landbodem uit de directe omgeving. Tijdens de behandeling 
reageert baggerspecie echter anders dan een landbodem, zoals ook in deze 
rapportage wordt aangegeven. 
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2 Proefopzet 

Hot-spot-specie 

Doorsnee-specie 

2.1 Selectie van de species 

PAK in mgkg-' d.s. 

ca 500 ca. 10.000 

30 - 70 ca. 1000 

olie in mgkg-' d.s. 

Momenteel is nog onvoldoende kennis aanwezig om op basis van de fysisch/- 
chemische eigenschappen van baggerspecie, type sediment en hoogte 
verontreiniging, te voorspellen wat de resultaten van een biologische reiniging 
zullen zijn. De voorspelbaarheid wordt momenteel in STOWA kader onderzocht 
door een onderzoeksgroep afkomstig van TNO-MEP, LUW milieutechnologie en 
SC-DLO (Harkes et al, 1996). 

Binnen POSW worden meerdere biologische reinigingstechnieken beproefd met 
een sterk verontreinigde baggerspecie (Hot-spot-specie) uit de Petroleumhaven in 
Amsterdam. Hierin is de afbraak goed te meten. Voor de vergelijking van de 
werking van de verschillende technieken is deze specie dan ook in dit onderzoek 
gebruikt. Daarnaast is een gemiddeld verontreinigde specie (Doorsnee-specie) uit 
de haven van Wemeldinge gebruikt. Hierin is de afbraak veel minder goed aan te 
tonen. Bij deze lagere concentraties spelen de biologische beschikbaarheid en de 
analyse-variaties een grote rol. Qua fysischkhemische eigenschappen verschillen 
de twee geselecteerde species sterk van elkaar. De chemische samenstelling ten 
aanzien van PAK en minerale olie staan vermeld in tabel 2.1. Een uitgebreid 
analyse rapport van zowel de chemische als de fysische samenstelling van de twee 
geselecteerde species is weergegeven in aanhangsel 3. 

De hot-spot-specie was afkomstig uit de Petroleumhaven van Amsterdam. Het 
water in deze haven is brak. De bemonstering heeft plaats gevonden op 7 juli 
1994 door Niebeek Milieumanagement. Voor dit experiment is 250 m3 
opgebaggerd, waarbij door te "knijpen" het water gehalte zo laag mogelijk is 
gehouden. Als doorsnee-specie is aansluitend 8 juli 1994 specie uit de haven van 
Wemeldinge opgebaggerd. Deze haven bevindt zich aan de Oosterschelde en is 
dus zout. Deze twee species worden in deze rapportage respectievelijk 
Petroleumhaven-specie en Wemeldinge-specie genoemd. 

Op basis van PAK- en minerale oliegehalte zijn zowel Petroleumhaven- als 
Wemeldinge-specie klasse 4 species. De Petroleumhaven-specie bleek onder het 
besluit aanwijzing gevaarlijk afval (BAGA) te vallen, waardoor vergunning- 
technisch aan veel extra voorwaarden moest worden voldaan. Dit aspect is tijdens 
de voorbereiding van het project niet onderkend. Pas nadat de specie op de lokatie 
bij Kreekraksluizen lag is dit naar voren gekomen. Het achteraf comgeren van 
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deze omissie heeft enige tijd gekost, waardoor niet alle gewenste activiteiten 
konden worden uitgevoerd. 

2.2 Intensieve landfarm 

Alle activiteiten welke zijn uitgevoerd op de intensieve landfarm zijn samengevat 
in de tabel in aanhangsel 1. In deze tabel zijn ook de niet voorziene aanpassingen 
van het projectplan aangegeven. Eveneens zijn de activiteiten in de indirecte 
kasfarm samengevat. 

2.2.1 Aanleg velden 

De oorspronkelijke proefopzet is uitgegaan van het verwachtingspatroon dat de 
opgebrachte specie in enkele maanden voldoende ontwaterd zou zijn. Naast de 
verdamping zou vooral de drainage moeten zorgen voor afvoer van het overtollige 
water. Om deze reden is geen gebruik gemaakt van de in het voorjaar 1994 
beschikbare velden bij Kreekraksluizen. Van deze velden was op dat moment 
geconstateerd dat de drainage niet voldoende functioneerde. Er zijn nieuwe velden 
van 7 meter breed en 20 meter lang aangelegd, die zodanig gedimensioneerd 
waren dat de drainage goed zou kunnen werken. De ligging van de velden op de 
lokatie Kreekraksluizen is weergegeven in figuur 2.1. 

Er moest voor de vergunning worden uitgegaan van een situatie waarin als 
bodembescherming een folie is gebruikt. Op deze folie is een drain gelegd, waarna 
er een drainzandlaag van 60 cm dik is opgebracht. Deze laagdikte is gekozen op 
basis van berekeningen uitgevoerd in Harmsen (1997b). Belangrijk hierbij is, dat 
ook -gedurende natte perioden, in de drainlaag geen doorlopende met water 
gevulde capillaire zijn. Het voor de drainlaag benodigde zand was afkomstig van 
de zandwas installatie van Heijmans en bevatte geen leem. Op deze laag is op 8 
juli 1994 de specie aangebracht in een laagdikte van ca. 90 cm (figuur 2.2 en foto 
2.1). Bij de proefopzet is uitgegaan van een laagdikte van de natte specie van 1 
meter, maar hiervoor was net niet voldoende specie aanwezig. Per twee velden 
zijn de drains verbonden en kwamen uit in bestaande putjes. In deze putjes kon 
water worden bemonsterd en het draindebiet worden vastgesteld. Per specie is 
gekozen voor een bewerkte en niet bewerkte optie. 
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Fig. 2.1 Situatieschets van de proefvelden op Kreekraksluizen. De velden met Geulhaven- en 
Zierikzeespecie zijn onderzocht in het project 'Extensieve Landfarming' (Harmsen 
et al., 1997a). 

Tijdens de uitvoering van het project is geconstateerd dat de doorlatendheid van 
de onderzochte species zeer klein was. In feite was de hoeveelheid water die via 
de drainage werd afgevoerd verwaarloosbaar. Een complexerende factor was dat 
het gedurende de eerste maanden van het project om vergunningtechnische 
redenen niet mogelijk was de species te bewerken. Door de ontbrekende 
bewerking en slechte ontwatering liepen de velden ten gevolge van neerslag in de 
maanden september tot november vol met water (foto 2.2). Het heeft enige tijd ge- 
duurd voordat vergunning werd verkregen om het water, dat op de velden stond te 
verwijderen. Vanaf dat moment zijn aanvullende maatregelen genomen om de 
ontwatering te verbeteren. 

Fig. 2.2 Dwarsprofiel velden intensieve landfarming. 
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Foto 2.1 Aanbrengen van de baggerspecie op de proefvelden Cjuli 1994). 

Vanaf november 1994 is het water op de velden afgepompt en in december 1994 
is een sloot aangelegd in het midden van de velden (zie figuur 3.7). Via deze sloot 
is overtollig neerslag afgevoerd, in eerste instantie discontinu met een vacuüm 
tankwagen, maar vanaf maart 1995 continu via pompen. De energie voor de 
pompen werd opgewekt met behulp van een windmolen. 
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Foto 2.2 In november 1994 zijn de proefvelden volledig verzadigd met water. 

Foto 2.3 Pomp in de gegraven sloot om neerslag af te kunnen voeren. 
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2.2.2 Procescondities 

Be werken 
Voordat een specie bewerkt kan worden moet het zodanig ontwaterd en gerijpt 
zijn dat het een bepaalde consistentie bevat. Bewerken van de specie voor deze 
tijd is niet zinvol omdat de specie dan weer in elkaar zakt. 
Vanaf 19 januari 1995 is gestart met de bewerking "harken" van CCn 
Petroleumhaven-veld en één Wemeldinge-veld. Dit is een bewerking waarbij met 
behulp van een tweetands hark, gemonteerd op een graafmachine, om de 40 cm tot 
op een diepte van f 50 cm geharkt is. Deze bewerking is om de twee weken 
uitgevoerd. Vanaf 21 april 1995 zijn de velden bewerkt door de gehele specie laag 
met behulp van een graafmachine om te zetten. Ook deze bewerking is om de 
twee weken uitgevoerd. 

Beplanten 
Op 27 juli 1994 is in één Petroleumhaven-veld en in één Wemeldinge- veld riet 
ingeplant. Omdat het net niet voldoende groeide en omdat in de velden slootjes 
zijn gegraven zijn waardoor het net bedolven is onder de specie, is op 29 maart 
opnieuw riet ingeplant. Voor de Wemeldinge-specie is gebruik gemaakt van 
zou twater riet. 

Bemesten en bekalken 
Om de bacteriën in de specie van voldoende nutriënten te voorzien is regelmatig 
een bemesting uitgevoerd met N P K  12/10/18. De bemesting is uitgevoerd nadat 
de specie voldoende aëroob was. Bemesting van anaërobe specie werd niet zinvol 
geacht omdat in anaërobe specie geen bacteriën, die voor de afbraak van PAK en 
minerale olie verantwoordelijk zijn, actief zullen zijn. Bovendien zal nitraat via 
denitrificatie snel verdwijnen. Er is twee keer een bemesting uitgevoerd waarbij op 
elk proefveld f 8 kg N P K  gelijkmatig verdeeld is aangebracht. 
Bij de aanleg van de velden is direct gips toegevoegd om de structuur van de 
specie te verbeteren. De calcium ionen van het gips zouden de natrium ionen, 
gebonden aan het kationencomplex, moeten vervangen. Het gips moest. als een 
front samen met het (regen)water door de specie verdeeld worden. Maar aangezien 
transport van water door de specie zeer gering was, is er geen effect te verwachten 
van het toegevoegde gips. Daarom is ook gestopt met het toevoegen van gips als 
structuurverbeteraar. 
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2.2.3 Monitoring parameters waterbalans 

Visuele Waarnemingen 
Gedurende het gehele experiment zijn visuele waarnemingen gedaan. Hierbij werd 
op de volgende aspecten gelet: 
- Scheurvorming tijdens de ontwateringsfase 
- 

- 

Verdeling aërobe en anaërobe zones. Dit kon op basis van kleur, aërobe 
specie is bruin van kleur, terwijl anaërobe specie zwart is. 
Structuur, waarbij gelet is op de grote van de kluiten en in hoeverre een 
goed bewerkte of bewerkbare grond werd verkregen. 

Waarnemingen ten behoeve van de waterbaluns 
Baggerspecie bevat veel water. Afhankelijk van de herkomst, verontreiniging en 
de manier van opbaggeren zal het volume-aandeel water in de specie ongeveer 60 
tot 70 procent bedragen. Om tot een succesvolle PAK-afbraak te komen, moet een 
groot gedeelte van het water uit de specie afgevoerd worden, om plaats te maken 
voor lucht. Na het aanbrengen van de specie, zal de specie langzaam vocht 
verliezen. Dit gebeurt aan de ene kant naar beneden, waar het door de 
drainagelaag wordt afgevoerd. Aan de andere kant zal het vocht via verdamping 
verdwijnen. Een deel van het volume, dat in de oorspronkelijke specie wordt 
ingenomen door water, zal na ontwatering worden ingenomen door lucht,waardoor 
er zuurstof in het profiel komt en de afbraak van PAK kan beginnen. Een ander 
deel van het oorspronkelijke volume water zal echter ingenomen worden door 
vaste speciedeeltjes, waardoor het totale volume van de specie minder zal worden. 
Dit wordt waargenomen als zakking. Hierbij zal de oorspronkelijke dichtheid van 
de specie, die door het hoge water gehalte laag is, toenemen, evenals het droge 
stof percentage. Het poriënvolume van de specie zal echter afnemen. Omdat de 
poriën nodig zijn voor het transport van zuurstof, werkt dit in principe 
belemmerend op de aëratie van de grond. Dit betekent dat zakking een negatief 
effect kan hebben op de afbraak van PAK. 

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheid voor zuurstof het profiel in te 
dringen en tevens een indruk te krijgen van de mogelijke PAK-afbraak, is het dus 
nodig zowel de ontwatering, als het poriën-volume, alsmede de zakking te meten. 
De ontwatering kan goed worden gevolgd door een waterbalans op te stellen over 
een bepaalde periode. Hierbij worden verschil van vochtinhoud van de specie, 
verdamping van water, afvoer van water door drainage of wegpompen, en de 
neerslag aan het begin van de betreffende periode en aan het einde van betreffende 
periode gemeten en met elkaar vergeleken. 

Bij de opzet van het experiment is geen rekening gehouden met het meten van de 
waterbalans door middel van meetinstrumenten, omdat toen de ontwatering niet als 
een groot probleem werd gezien. Wel zijn handmatig een aantal afvoeren gemeten. 
Gedurende het project, waarbij bleek, dat de ontwatering erg traag op gang kwam, 
is de behoefte gegroeid om tot een goede beschouwing van de hele ontwatering te 
komen. De metingen zijn dan in de loop van het project beter afgestemd op de 
ontwatering. 
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De waterbalans van de velden kan worden weergegeven met de volgende formule: 

B + N ' = A + V  

waarin B = Bergingsverandering in een bepaald tijdvak 
N = Neerslag in een bepaald tijdvak 
A = Afvoer in een bepaald tijdvak 
V = Verdamping in een bepaald tijdvak 

Bergingsverandering, 
Berging is de hoeveelheid water(vo1ume) per volume-eenheid bodem of specie. 
De bergingsverandering in de specie is bepaald door in de specie op verschillende 
diepten Kopecki-ringen te steken. Dit zijn R.V.S. ringen met een vast volume. In 
dit geval betrof het ringen met een volume van 100 ml. Door de ringen 48 uur te 
drogen bij een temperatuur van 105 'C, is de hoeveelheid water in de ringen te 
berekenen. 

Neerslag; 
De neerslag is verkregen uit de door de Dienstkring Schelde-Rijn gemeten 
hoeveelheden op de locatie zelf. 

Afvoer 
Water wordt afgevoerd via de drains. Een continue debietmeting van het 
drainwater is niet voorhanden. Wel is er bij ieder veldbezoek de flux van de 
drains gemeten. Aangezien de drains van de velden twee aan twee gekoppeld 
waren geeft dit de afvoer van twee Petroleumhaven-velden en de afvoer van twee 
Wemeldinge-velden weer. Als debiet over de periode tussen twee metingen is het 
gemiddelde van deze metingen genomen. 

Aangezien de afvoer van de drainage lager bleek te zijn, dan de aanvoer van 
neerslag, en dientengevolge de velden eind september blank kwamen te staan, is 
gekozen voor de optie om sloten in de velden te graven en het water op een 
andere manier af te voeren. Dit is gebeurt d.m.v. het afpompen van de sloten in 
een verrijdbare tank. De hoeveelheid afgepompt water per veldje is bepaald door 
de hoeveelheid water in de tank telkens te meten. 

Verdamling 
Voor de verdamping van het water uit de specie is uitgegaan van de gegevens 
verstrekt door het K.N.M.I. voor station Vlissingen. Daarmee wordt per dag de 
referentie-gewas-verdamping gegeven. 

Zakkinq 
Uit de zakking kan globaal berekend worden hoeveel water verdwenen is. 
Omdat de velden vlak na de aanleg nog niet beloopbaar waren is de zakking 
gemeten vanaf de dijkjes met behulp van de hengel+baak-methode. Hiervoor werd 
een touw (met drie vaste markeringen) op vier plaatsen over de dijkjes gespannen. 
Vervolgens werd vanaf de dijkjes met behulp van een hengel met daaraan een 
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baak de hoogte van de velden gemeten op de vaste markeringspunten. Om te 
kunnen compenseren voor eventuele zakking van de dijkjes zijn ze ingemeten 
t.o.v. een vast referentiepunt (betonnen constructie overloop sloot). 

2.2.4 Monitoring PAK- en minerale oliegehalte 

Bij een biologische sanering is het van belang te weten wat de gehaltes zijn in de 
specie waarmee is gestart. Niet alleen moet er een getalswaarde zijn voor het 
gemiddelde gehalte, maar moet de betrouwbaarheid van dit gehalte ook bekend 
zijn. Bij de opzet van het experiment is hier rekening mee gehouden door de 
specie uitgebreid te bemonsteren bij het opbrengen. Dit heeft geleid tot een goede 
vaststelling van het gehalte. Bovendien kan van de eerste bemonsteringen een 
frequentie verdeling gemaakt worden van de concentratie PAK en minerale olie. 
Zo'n frequentieverdeling geeft een beeld van de heterogeniteit van de specie. Een 
normale verdeling duidt op een homogene verdeling van de contaminanten. Bij 
lage of natuurlijke concentraties is veelal sprake van een log-normale verdeling. 

Ten behoeve van de metingen van het gehalte aan contaminanten zijn monsters 
genomen. Direct na aanleg is voor de bemonstering van de specie een zuigerboor 
gebruikt. Zodra het mogelijk was is er bemonsterd met behulp van een guts. De 
gewenste diepte kon hiermee worden bemonsterd. Elke monster bestond uit 5 
steken genomen binnen 1 m2, waarbij de steken evenredig werden verdeeld over 
bijvoorbeeld begroeide en niet begroeide delen. De steken werden in het veld 
gemengd, waarna er een pot mee werd gevuld. Bij elke bemonstering werden per 
veld vijf of tien monsters genomen, waarbij de plekken verdeeld over het veld 
werden gekozen. Dit grote aantal was belangrijk om er voor te zorgen dat 
toevallige uitschieters het beeld zouden gaan bepalen. De monsters zijn bewaard in 
glazen potten en met aluminiumfolie afgedekt, waarna de pot werd gesloten. De 
monsters zijn voorbehandeld volgens ontwerp NEN 5719. In de monsters is het 
vochtgehalte gemeten volgens NEN 5747, het gloeiverlies volgens NEN 5754 
zonder correctie voor lutum, PAK volgens ontwerp NEN 5771 (HPLC methode) 
en olie volgens ontwerp NEN 5734 (GC methode). Ter vergelijk zijn een aantal 
monsters tevens geanalyseerd door Alcontrol in Raamsdonksveer (aanhangsel 2). 
Rekening houdende met de spreiding in de specie (zie 0 3.2.1.) zijn de gehalten 
van dezelfde grootte orde, zodat dit onderzoek vergeleken kan worden met 
onderzoeken, waarvan de analyses zijn verricht door Alcontrol. Door Alcontrol 
zijn ook monsters geanalyseerd op een breed pakket (RIZA-totaalpakket). De 
resultaten hiervan (aanhangsel 3) laten zien dat er naast PAK en minerale olie 
geen componenten aanwezig zijn, die van grote invloed kunnen zijn op de 
biologische activiteit. 

Voor de bepaling van de minerale olie was al bekend dat grote hoeveelheden 
organische-stof kunnen leiden tot een verhoging van het oliegehalte. De 
oliegehalten in dit onderzoek waren zodanig hoog dat deze storing klein was. In 
de loop van het onderzoek werd vastgesteld dat in waterbodem en veenmonsters 
de aantoonbaarheidsgrens t.g.v. deze storing van dezelfde grootte orde kan zijn als 
de norm uit het Bouwstoffenbesluit (Jansens,l996). Hier kan voor worden 
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gecompenseerd door extra florisil te gebruiken. Hier is niet voor gekozen i.v.m. de 
vergelijkbaarheid van de gegevens gedurende de onderzoeksperiode. Voor de 
interpretatie van de afbraakgegevens zal .de invloed van de storing klein zijn. 
Wordt er echter getoetst aan de norm uit het bouwstoffenbesluit, dan kan de 
storing oorzaak van de overschrijding zijn. 

Vanwege storende mamxeffecten kunnen bepaalde PAK-componenten uit de reeks 
van VROM niet betrouwbaar gemeten worden. Daarom is voor aanvang van de 
monitoring voor de PAK-bepaling onderzocht welke PAK-componenten met de 
huidige methode nauwkeurig en betrouwbaar te meten zijn. Hiervoor is van elke 
PAK-component met behulp van een fluorescentie detector een emissie, en een 
exitatie spectrum opgenomen. Op deze wijze is een reeks PAK-componenten 
ontstaan die met de huidige methode betrouwbaar in zowel de Petroleumhaven- 
specie als in de Wemeldinge-specie te analyseren is. Deze reeks bestaat uit de 
volgende PAK-componenten: fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, 
benz[ alantraceen, chry seen , benzo [b] fluoranteen, benzo[k] fluoranteen en 
benzo[a]pyreen, en zal in het vervolg de "9 van Staring" genoemd worden. Het 
verschil met de reeks van VROM is dat fluoreen en benzo[b]fluoranteen wel 
gemeten worden en naftaleen, benzo[ghi]peryleen en indeno[ 123-cdlpyreen niet 
gemeten worden. In de praktijk komt het er op neer dat de som concentraties van 
de twee reeksen nagenoeg gelijk zijn. 

Bij de bespreking van de resultaten van het verloop van de PAK-gehalte wordt er 
ook gekeken naar de afbraak van de verschillende PAK-componenten. Hierbij 
wordt een opdeling gemaakt in het aantal benzeen ringen dat een PAK-component 
bevat. De twee en drie ringen; fluoreen, fenantreen, antraceen en fluoranteen, de 
vier ringen; pyreen, benz[a]antraceen, chryseen, benzo[ blfluoranteen en 
benzo[k]fluoranteen, en de vijf en zes ringen; benzo[a]pyreen, dibenzo[&]- 
antraceen, benzo[ ghilperyleen en indenor 123-cdlpyreen. De twee ringen; naftaleen 
en acenafteen worden niet meegenomen in de groep van twee ringen omdat deze 
componenten niet te meten zijn vanwege een storende monstermatrix. 
De componenten pyreen, dibenzo[ah]antraceen, benzo[ghi]peryleen en indeno- 
[ 123cdlpyreen kunnen met de huidige methode minder betrouwbaar gemeten 
worden, maar ze worden wel meegenomen in de bespreking van de resultaten van 
verschillende ringen, omdat de metingen van deze componenten wel 
reproduceerbaar zijn. De procentuele afbraak van deze componenten kan hierdoor 
wel worden bepaald. 

2.3 Monitoring afgevoerd water 

Het water afkomstig uit de drains van de velden is een aantal keren geanalyseerd 
op het PAK gehalte. In het najaar van 1994 stond er water op de velden en ook dit 
water is voor dat het werd afgepompt bemonsterd en geanalyseerd op het PAK 
gehalte. Het drainagewater kwam samen met het drainagewater van de oude 
velden op de lokatie uit in een verzamelsloot. Voordat de inhoud van deze sloot 
op het oppervlaktewater mocht worden geloosd moest het voldoen aan de WVO 
vergunning (zwevende stof e 20 mgel-' volgens NEN 6621, som 6 PAK Bomeff 
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< 0,6 pg-1-l volgens W8140.5601, PCB c 0,l pg.1" volgens W8140.5504 en kwik 
< 0,1 pgf' volgens "EN 6449). Daarom is het water voordat het geloosd werd 
bemonsterd en geanalyseerd op het zwevende stof-, PAK-, PCB- en kwik-gehalte 
(Alcontrol). 

2.4 Indirecte kasfarm 

In het oorspronkelijke werkplan zijn intensieve en extra intensieve behandelingen 
genoemd. Bij de extra intensieve zou gebruik gemaakt worden van de bio-units bij 
Vlagheide. Er zou van elke specie 50 m3 worden aangebracht. Dit kon niet worden 
uitgevoerd. Reden hiervoor was dat er dan in de oorspronkelijke velden bij de 
Kreekraksluizen te weinig specie over zou blijven. Ontwatering van de specie had 
geleid tot een vergaande reductie in volume. Er was nog ca. 90 m3 (6 3.1.6). 
Tweede reden was dat in een later stadium bleek dat voor de Petroleumhaven- 
specie een niet reinigbaarheidsverklaring werd geëist. Dit was niet voorzien bij het 
opstellen van het plan. Om het project alsnog te kunnen opleveren is gebruik 
gemaakt van containers op het terrein van Heymans in Rosmalen, waarin verge- 
lijkbare omstandigheden als in de bio-units gecreëerd konden worden 40 ton (= 25 
m3) specie gebruikt voor de indirecte kasfarm in Rosmalen. 
In figuur 2.3 is de gebruikte proefopstelling weergegeven. De afmetingen van de 
container zijn 2,3 m x 6 m x 2,5 m (bxlxh). Voor de luchtinjectie zijn drains 
gebruikt met een doorsnede van 100 mm. Deze werden bedekt met een laag 
drainzand van f 50 cm om een goede luchtverdeling te krijgen. Ze zijn op een 
blower aangesloten welke de drains van een overdruk voorzag. Op deze blower 
werd tevens een afzuigsysteem aangesloten waardoor eventuele emissie van 
vluchtige stoffen naar de omgeving kon worden voorkomen. De lucht die boven 
uit het systeem werd onttrokken werd gezuiverd met een actief koolfilter. 

Op de laag drainzand zijn goed verdeeld flexibele verwarmingsslangen 
aangebracht die aangesloten zijn op een ketel. In een later stadium is in de specie 
op 50 cm diepte een temperatuurvoeler geïnstalleerd die aangesloten is op een 
thermostaat gekoppeld aan de ketel. De thermostaat stond ingesteld op 35°C. De 
verwarmingsslangen zijn afgedekt met een ras ter van betonijzer om beschadiging 
bij eventueel afgraven te voorkomen. Op deze beschemingslaag is de specie 
aangebracht met een laagdikte van f120 cm. Voor het aanbrengen is de al vrij 
droge specie gezeefd over een grove zeef van 15x15 cm. Dit met de bedoeling om 
de kluiten te breken. 

Een week na het aanbrengen van de specie zijn op verschillende diepten zuurstof- 
cups geplaatst die middels een leiding van buitenaf op een zuurstofmeter konden 
worden aangesloten. Het gehele systeem is afgedekt met een zeil om wateroverlast 
door neerslag en al te snelle afkoeling van de specie te voorkomen. 
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Fig. 2.3 Schematische voorstelling proefopstelling indirecte kasfarm in Rosmalen 

De structuur van de specie uit de bewerkte velden van Petroleumhaven en 
Wemeldinge op het moment van transport was droog en los korrelig. Verder onder 
het maaiveld waren nog grote kluiten met enige zwartvoxming. Doordat de specie 
droog was, was het geheel goed bewerkbaar. Het vochtgehalte van de 
Petroleumhaven-specie was 30,3%. De specie van Wemeldinge had een vocht- 
gehalte van 21,7%. Voor het transport is de specie bemonsterd, welk gehalte 
beschouwd wordt te behoren bij het tijdstip t=O. 

Op 7 juli 1995 is de uit Zeeland getransporteerde specie gezeefd en opgebracht in 
containers. Er is enige meetapparatuur geplaatst waaronder een datalogger 
gekoppeld aan temperatuurvoelers en zuurstofcups. Door nog onbekende oorzaak 
is de loods met meetapparatuur inclusief verwarmingsketel in de nacht van 13 op 
14 juli ontploft. Het was niet mogelijk het onderzoek direct weer op te starten. De 
arbeidsinspectie moest eerst een onderzoek doen, wat t.g.v. de vakantieperiode 
enige tijd in beslag heeft genomen. 24 augustus (dag 49) is het experiment weer 
opgestart. De bovenlaag is inclusief resten verkoold afdekzeil verwijderd en de 
rest van de specie is opnieuw gezeefd. Dit is tevens een extra bewerking. Voor de 
verslaglegging wordt 7 juli als eerste dag van het experiment aangehouden. Er is 
tussen 7 juli en 24 augustus niet verwarmd, maar gezien de hete zomer zal dit niet 
veel invloed hebben gehad op het verloop van het experiment in tussenliggende 
periode. Temperatuursregistratie met een datalogger bleek niet meer mogelijk 

22 



omdat deze apparatuur bij de ontploffing vernield was. Wel zijn opnieuw zuurstof- 
cups geplaatst zodat bij ieder veldbezoek het zuurstof gehalte gemeten kon 
worden. De containers zijn 10 september afgedekt met een zeil. Voordien is er een 
aantal dagen neerslag geweest. Dit heeft echter geen effect gehad op de structuur 
van de species. 

Omdat de Wemeldinge-specie vrij anaëroob bleef, is op 9 oktober opnieuw 
gezeefd. 

Op 10 oktober (dag 96) is het systeem voor verwarming van de species verbeterd 
door een temperatuurvoeler in de specie te plaatsen gekoppeld aan een thermostaat 
die de verwarmingsketel aanstuurde. Dit was ook te merken aan het gasverbruik. 
Waar voorheen slechts 1 gasfles nodig was per week, werden nu 5 flessen per 
week verbruikt. Dit echter mede ten gevolge van een daling van de buiten- 
temperatuur. Naarmate de buitentemperatuur daalde bleek dat de specie dicht bij 
de randen van de container niet goed meer verwarmd kon worden. In de tabellen 
3.23 en 3.24 zijn de verschillende acties bij de indirecte kasfarm samengevat. 

2.5 Ontwateringsexperiment 

Op het terrein van Heymans is een containerproef aangelegd. Op een 60 cm dikke 
drainlaag is een laag van f 160 cm specie afkomstig uit de Petroleumhaven 
gestort. Vóór storting zijn tensiometers geplaatst op verschillende diepten. De 
onderste tensiometer was in de drainlaag geplaatst en de rest zat in de specielaag. 
De container was in twee compartimenten opgedeeld, waarbij de drainbuis in het 
ene compartiment vrije uitstroom had en in het andere compartiment geforceerde 
uitstroom met een zuiging van 1,5 m waterkolom. Door het Staring Centrum werd 
de drukhoogte gemeten, terwijl Heymans de afvoer, neerslag en zakking heeft 
gemeten. De afmetingen van de container waren 2.3 x 6 x 2.5 meter (b x 1 x h). 

Voorafgaande aan dit experiment zijn op het laboratorium enkele ontwaterings- 
experimenten uitgevoerd. Hierbij is op poreuze platen specie aangebracht met een 
dikte van 72 mm. Via een hangende waterkolom is vervolgens onderdruk 
aangebracht. De hoeveelheid water onttrokken aan de specie is gemeten. 

2.6 Veld met compost als bodembescherming 

Op een klein veld van 5 bij 5 meter is gewerkt met een ander type bodem- 
bescherming. Verwacht werd dat een folie de ontwatering van de specie nadelig 
zou beïnvloeden. In plaats van een folie als bodembescherming, is de ondergrond 
verrijkt met compost (Tellus compost). Hierdoor zou de ontwatering moeten 
verbeteren en eventueel uitlogende organische microverontreinigingen gebonden 
moeten worden aan de compost. 2 m3 compost is hierbij ingewerkt tot een diepte 
van ca 30 cm met behulp van een handfrees (foto 2.4). Omdat hier het water niet 
wordt afgevoerd via een drain, is met behulp van poreuze keramische cups een 
bemonsteringssysteem aangelegd, waarbij water op 5 -10; 15-25 en 40-50 cm 
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onder de specie kon worden bemonsterd. 
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Ontwatering intensieve landfarm 

3.1.1 Algemene waarnemingen 

Aanleg 
De species uit de Petroleumhaven in Amsterdam en de haven van Wemeldinge 
zijn respectievelijk op 8 en 11 juli op de proefvelden gebracht. In het schip dat de 
Wemeldinge-specie vervoerde was door een fout van de aannemer veel water 
gekomen. Er is zoveel mogelijk water afgepompt (rt 6 m3 ), de specie bleef echter 
zeer nat. Bij de Wemeldinge-velden begon de drain dan ook direct na het 
opbrengen te lopen. Dit in tegenstelling tot de drain van Petroleumhaven; deze 
drain begon pas na 10 dagen water te geven. (zie tabel 5.4 afvoeren drains). 

Scheurvorming 
Scheurvorming bevordert het aëroob worden (rijping/oxydatie) van de specie en is 
dus belangrijk voor de afbraak van PAK. 

Tijdens de aanleg zijn de velden, wat egaliteit betreft, verdeeld in twee delen: één 
deel was na het aanbrengen van de specie al vlak, en &n deel is na het 
aanbrengen van de specie geëgaliseerd door de specie glad te strijken met de bak 
van de kraan. Dit heeft gevolgen voor de scheurvorming. In het deel wat 
geëgaliseerd is, wordt een minder intensieve scheurvorming geconstateerd dan in 
het reeds vlakke deel. Na tien dagen bevatte het geëgaliseerde deel van het 
Petroleumhaven-veld scheuren met een diepte van 8 cm. Het vlakke deel had 
scheuren met een diepte van 10 cm. Deze scheurvorming zette zich daarna 
gelijkmatig door tot 10 cm voor het geëgaliseerde deel en 18 cm voor het vlakke 
deel. In geval van de Wemeldinge-velden verliep de scheurvorming volgens 
hetzelfde patroon, zij het minder snel, maar deze achterstand werd later ingelopen. 
In de gehele periode waarin de scheurvorming geregistreerd is (50 dagen), is het 
erg droog geweest, wat scheurvorming ten goede is gekomen. Na 30 augustus is er 
veel regen gevallen waardoor de scheuren door zwellen en dichtspoelen nagenoeg 
verdwenen zijn. Vanwege de aanwezigheid van water op de velden is het volgen 
van de scheurvorming na 30 augustus beëindigd. 

Structuur 
Tien dagen na de aanleg van de velden was de structuur van de specie zodanig dat 
de velden net beloopbaar waren. Alle velden voelden echter trilveenachtig aan. De 
Wemeldinge-specie was vaster van structuur dan de Petroleumhaven-specie 
(minder trilveenachtig). 
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De rijping van de bovenlaag van de velden verliep voor de Petroleumhaven-velden 
sneller dan voor de Wemeldinge-specie. Na tien dagen was van de 
Petroleumhaven-velden f 5 cm aëroob. Voor de Wemeldinge-velden was na tien 
dagen slechts 0,l cm aëroob. Ook na 50 dagen was respectievelijk 5 en 0,l cm 
aëroob. 

Tijdens de periode dat er water op de velden heeft gestaan (september - december 
1994) heeft er geen rijping van de specie plaats gevonden. Nadat de slootjes 
gegraven zijn en het water was afgepompt, is de rijping weer begonnen. Begin 
januari 1995, voordat het bewerken van de velden gestart was, was de 
Petroleumhaven-specie tot 20 cm diep partieel aëroob. Deze laag was kruimelig 
van structuur en goed bewerkbaar. De onderliggende laag was volledig anaëroob. 
Bij de Wemeldinge-velden was 10 cm partieel aëroob (aërobe laag met anaërobe 
kluiten), de onderliggende laag was volledig anaëroob. De bovenste laag van de 
Wemeldinge-velden was minder kruimelig dan de bovenlaag van de 
Petroleumhaven-velden. 

Na het starten van de bewerking "harken" in januari 1995, was begin maart 1995 
de bovenste 10 cm van het Petroleumhaven-veld volledig aëroob. Van 10 tot 50 
cm diep was de Petroleumhaven-specie partieel aëroob. De bovenste 30 cm van 
het Wemeldinge-veld was bijna volledig aëroob, daaronder was de specie 
anaëroob. Bij de onbewerkte velden was de rijping duidelijk minder. Voor de 
Petroleumhaven-specie was de bovenste 2 cm aëroob en van 2 tot 10 cm partieel 
aëroob. Daaronder was de specie volledig anaëroob. De onbewerkte Wemeldinge- 
specie had een bijna volledige aërobe bovenlaag van 10 cm met daaronder een 
partiële aërobe laag van 10 tot 30 cm. 

Doordat de bewerking "harken" vanaf mei 1995 is overgegaan in de bewerking 
"omzetten" was de gehele laag voor zowel de Petroleumhaven-specie a l s  voor de 
Wemeldinge-specie partieel aëroob geworden. Het onbewerkte Petroleumhaven- 
veld had een aërobe laag van 20 cm, een partieel aërobe laag van 20 tot 30 cm en 
een anaërobe laag van 30 cm en dieper. Het onbewerkte Wemeldinge-veld had een 
aërobe laag van 10 cm, een partieel aërobe laag van 10 tot 15 cm en een anaërobe 
laag van 15 cm en dieper. 

In de praktijk zal uiteindelijk worden gewerkt met meer landbouwkundige 
bewerkingsmethoden. Harken zal dan met een eg gebeuren en omzetten met de 
ploeg. Eggen kan worden gestart a l s  de draagkracht van de specie voldoende is. 

Ploegen is noodzakelijk als de eg niet diep genoeg meer komt en door te ploegen 
er nieuwe specie naar het oppervlak gebracht kan worden. Spitten is ook een 
mogelijkheid, maar hierbij bestaat er risico voor het beschadigen van apparatuur 
door aanwezigheid van grote stenen en kabels. 

Bij de start van de bewerking "harken" was in de Petroleumhaven-specie het 
gehalte droge stof in de bovenlaag ca. 6596, in de onderlaag was dit 55%. Voordat 
werd overgegaan tot "omzetten waren deze percentages respectievelijk 70% en 
61%. Hierna liep het percentage droge stof op tot ruim 75 96 (figuur 3.8). Het 
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droge stofgehalte in de Wemeldinge-specie was hoger, voor "harken" 75% en 66% 
voor boven en onderlaag, voor "omzetten" respectievelijk 77% en 69%. Hierna 
varieerde het gehalte tussen de 75% en 80% (figuur 3.10). 

De dikte van de aërobe, partieel aërobe en de anaërobe lagen is afhankelijk van de 
rijping van de specie. In de tijd is een toename te zien in de dikte van de aërobe 
lagen (figuren 3.1 t/m 3.4). Tijdens een natte periode zal de dikte van de aërobe 
lagen weer afnemen. Dit wordt veroorzaakt doordat het zuurstof in de poriën 
verdrongen wordt door het water. De rijping van de bewerkte velden verloopt 
sneller dan de rijping van de onbewerkte velden omdat door het bewerken meer 
water kan verdampen en zuurstof makkelijker kan intreden. 

Op 27 juli 1994, 16 dagen na de aanleg van de velden, is in CCn Petroleumhaven- 
veld en tén Wemeldinge-veld riet aangeplant. In eerste instantie leek het net in 
het Wemeldinge-veld niet aan te slaan (veel bruine bladeren) terwijl het net in het 
Petroleumhaven-veld wel direct begon te groeien. Maar na enige tijd begon ook 
het riet in het Wemeldinge-veld langzaam te groeien maar na verloop van tijd 
stierf het af. 

Doordat er slootjes in de velden gegraven zijn is het ingeplante riet bedolven door 
de specie. Daarom is in maart 1995 opnieuw net ingeplant in de onbewerkte 
velden. In het Wemeldinge-veld is zoutwater riet ingeplant. Het riet in de 
Petroleumhaven-specie sloeg nu wel aan, terwijl in het onbewerkte Wemeldinge- 
veld het riet weer afstierf. 

In 1996 is op de onbewerkte Petroleumhaven-veld plantengroei tot ontwikkeling 
gekomen waardoor de aërobie naar de diepte belangrijk is toegenomen. In 
augustus 1996 was de aërobie huishouding vergelijkbaar met de twee bewerkte 
species. Alleen de onbewerkte Wemeldinge-specie bleef erg achter in ontwikkeling 
van de aërobie. Alle begroeiing is spontaan opgekomen en het net lijkt hier geen 
invloed op te hebben gehad. De eerste begroeiing ontstond in de aangelegde sloot. 
De luwte en het lagere zoutgehalte zullen hier debet aan zijn geweest. Op 8 
augustus 1996 is een opname van het planten bestand van het onbewerkte 
Petroleumhaven-veld en het Wemeldinge-veld gemaakt. De uitkomsten waren: 

Het Petroleumhaven-veld was voor 90% begroeid waarvan: 
- kamille 20% 
- distels 5% 
- zuring 5% 
- jacobs kruiskruid 5% 
- zoute melde 10% 
- net 25% 
- russen 30% 

De maximale bewortelingsdiepte was 60 à 70 cm. 
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Het Wemeldinge-veld was voor 25% begroeid waarvan: 
- gras 20% 
- distels 10% 
- kamille 10% 
- jacobs kruiskruid 10% 
- zoute melde 10% 

De maximale bewortelingsdiepte was 10 à 15 cm. 

Op een stukje van het onbewerkte Wemeldinge-veld van 2x2 meter is in maart 
1996 zomer koolzaad ingezaaid. Dit is gedaan om te onderzoeken of en in 
hoeverre het hoge zoutgehalte in de specie belemmerend is voor de groei van 
koolzaad. Er is voor koolzaad gekozen omdat dit gewas bij de drooglegging van 
de IJsselmeerpolders ook gebruikt is, in de toen nog zoute specie. Op het 
Wemeldinge-veld is eerst een goede afrastering ingegraven om konijnen vraat 
tegen te gaan. Dit was al ervaren bij het project "Extensieve landfarming". In de 
omgeving van de proefvelden is weinig beplanting aanwezig. Een ingezaaid gewas 
wordt dan al snel weggevreten. Het koolzaad is nadat het in april opgekomen was 
in de zomer slecht gegroeid. Door de hoge zoutgehalten had het een geeypaarse 
kleur. Opmerkelijk was dat het vlak naast het gaas wel goed groeide. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het afvangen door het gaas van dauw en regen, zodat 
naast het gaas de chloride condities voor het gewas wat beter waren. Eind oktober 
was er desondanks een redelijk koolzaadgewas ontstaan van 10 à 30 cm hoog met 
een bedekkingspercentage van 95% en een bewortelingsdiepte van 15 à 20 cm. Er 
is niet gekeken naar eventuele versnelling van de PAK-afbraak in de bovenste 
laag, omdat de bemonstering van het veldje te veel zou vernielen. 
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Fig. 3.1 Aërobie van het bewerkte Petroleumhaven-veld. 
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Fig. 3.2 Aërobìe van het onbewerkte Petroleumhaven-veld. 
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Aëro bie van het onbewerkte Wemeldinge-veld. 

Zakking tot najaar 1994 
Op 23 augustus (43 dagen na aanleg van de velden) bedroeg de zakking, gemeten 
met de hengel en baak methode, gemiddeld f 10 cm, zowel voor de 
Petroleumhaven- als voor de Wemeldinge-velden. Na 23 augustus zijn geen 
hoogtemetingen meer uitgevoerd omdat er op de lager gelegen delen van de 
velden water stond. Op 30 september stond op alle velden f 10 cm water. Na 
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aanleg van de sloot zijn geen hoogte metingen meer uitgevoerd ter bepaling van 
de zakking. 

Drainafvoer 
Bij de projectomschrijving is uitgegaan van een ontwateringsperiode van maximaal 
een maand. De aanleg van de landfarm is zodanig geweest dat in ieder geval 
drainage niet beperkend zou zijn. Geconstateerd werd dat de ontwatering slechts 
zeer langzaam verliep. Tabel 5.4 geeft de som van de afvoeren van de twee 
Petroleumhaven-velden en de twee velden van Wemeldinge. De som van de 
afvoeren is weergegeven, omdat de drains onderling waren verbonden. 

Tabel 3.1 Neerslag en drainafvoeren intensieve landfarm Kreekraksluizen. 

datum 
mmstemame 

11-07-1994 
13-07- 1994 
14-07- 1994 
15-07-1994 
18-07-1994 
19-07-1994 
20-07-1994 
2 1-07-1994 
22-07- 1994 
25-07-1994 
03-08- 1994 
09-08- 1994 
16-08-1994 
17-08- 1994 
23-08-1994 
30-08- 1994 

neerslag 
cumulatief (mm) 

O 
O 
5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 
5 
9 
11 
20 

21 
31 
37 

drain Petroleumhaven 
"/dag m3 (cum) 

0,oo 0,oo 

0,oo 0.00 
0,oo 0.00 
0,oo 0,oo 
0,oo 0,oo 

0,05 0.05 
0,oo 0.05 
0,06 0,l l  
0,03 0.14 
0,oo 0.17 

0,04 0,38 
0,19 1.15 
0,36 3,15 
0,ll 3,26 
0,03 3,65 
0,09 4 , l l  

drain Wemeldinge 
m3/dag m3 (cum) 

0,82 0,82 

0,86 2,5 1 
0,52 3,02 
0,45 3,47 
0,48 4,86 
0,48 5,34 

0,22 5756 
0,19 5,75 
0,16 5,9 1 
0,06 6,18 
0,19 7,38 
0,21 8,60 
0,33 10,55 
0,12 10,66 
0,02 10,98 
0,09 11,37 

In tabel 3.1 staat tevens de hoeveelheid neerslag die gevallen is in de meetperiode. 
Er kan worden geconcludeerd dat er bij de Wemeldinge-specie nog sprake is van 
drainafvoer. Deze specie was bij opbrengen echter ook zeer nat. De drainafvoer in 
de Petroleumhaven is in deze eerste periode vrijwel verwaarloosbaar. 

3.1.2 Gegevens waterbalans Wemeldinge 

De resultaten van de waterbalansberekening hebben betrekking op de periode 
vanaf het begin in juli 1994 tot en met april 1995. Er is uitgegaan van de 
onbewerkte velden. 
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Bergingsverandering 
De bergingsverandering wordt berekend door de vochtinhoud van eind juni te 
vergelijken met de vochtinhoud aan het begin van het experiment. De bergings- 
verandering wordt uitgedrukt in m3. 

De vochtverdeling over het profiel in de Wemeldinge-specie was einde juni als 
volgt (Tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Vochtverdeling (uitgedrukt in %) in Wemeldinge-specie (22 juni 1995). 
onbewerkt bewerkt I diepte onder maaiveld (cm) 

0-15 

15-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55-65 

65-75 

75-85 

46,8 

51,8 

55.4 

58,5 

63.4 

53,7 

63,2 

57,6 

35,9 

433 

35.1 

42,4 

42,8 

40.3 

45,8 

46,9 

Op basis van deze waarnemingen is de vochtinhoud van het onbewerkte 
Wemeldinge-veld berekend op 54,4 m3 water.De oorspronkelijke vochtinhoud was 
76,3 m3, zodat de bergingsverandering uitkomt op 76,3 - 54,4 = 21,9 m3 water. 
Voor het bewerkte Wemeldinge-veld is de vochtinhoud op 22 juni 34,4 m3. De 
begin vochtinhoud op 11 juli 1994 was 73,4 m3, zodat de bergingsverandering hier 
uitkomt op 39,O m3. 
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Neerslag 
De volgende neerslag gegevens zijn op de locatie gemeten (Tabel 3.3). 

oktober 

november 

december 

januari 

Tabel 3 3  Neerslag Kreekraksluizen juli 1994 - april 1995. 

63 

40 

112 

132 

Maand 

juli 

augustus 

september 

Neerslag(") 

34 

60 

111 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

totaal 

85 

55 

13 

31 

46 

746 

Voor de hoeveelheid neerslag per veld dient de rand met folie ook bij de 
berekening betrokken te worden. Er is van uitgegaan dat de neerslag van de helft 
van de folierand in het veld terecht komt. Het totale neerslagontvangende 
oppervlak wordt daarmee verhoogd van 143 m2 naar 172 m2. De totale neerslag 
over de balansperiode wordt derhalve 172 / 143 * 746 = 897 mm. 

Afvoer 
De drain-afvoer van het Wemeldinge-veld is in de balansperiode 110,5 m3 geweest 
en de andere (oppervlakte) afvoer van het Wemeldinge-veld is in de balansperiode 
86,9 m3 geweest. 
De totale afvoer van water in de balansperiode van het Wemeldinge-veld is 
derhalve 110,5 + 86,9 = 197,4 m3 geweest. Omdat de drains van de bewerkte en 
de onbewerkte velden aan elkaar gekoppeld waren, is de afvoer voor een veld dus 
de helft, derhalve 98,7 m3. 

Verdamping 
Het was niet mogelijk de verdamping uit de specie te meten. De verdamping bij 
de proefopzet is een restterm. Deze resttem is vergeleken met de op weerstations 
waargenomen referentiegewasverdamping. De referentiegewasverdamping zoals 
door het K.N.M.I. gegeven voor station Vlissingen was als volgt (Tabel 3.4). 
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Tabel 3.4 Referentiegewasverdamping station Vlissingen (KNMI, 1995) 

Maand 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

Referentiegewasverdamping (mm) 

125,4 

87,6 

44s 

32,l 

13,2 

8.4 

10,2 

17,4 

46,O 

57,2 

99,9 

953 

637,4 I totaal 

3.1.3 Gegevens waterbalans Petroleumhaven 

Bergingsverandering 
De vochtverdeling over het profiel in de Petroleumhaven-specie was eind juni als 
weergegeven in tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Vochtverdeling (uitgedrukt in %) in Petroleumhaven-specie (juni 1995). 

diepte onder maaiveld (cm) I onbewerkt bewerkt 

0-15 

15-25 

25-35 

35-45 

45-55 

55-65 

65-75 

75-85 

65,9 

63,7 

69,7 

66,l 

66,l 

65,8 

61,2 

61,6 

442 

49,O 

53,8 

58,7 

47,O 

56,8 

56,l 

54,3 

Op basis van deze gegevens is de totale vochtinhoud van het onbewerkte 
Petroleumhaven-veld berekend op 68,9 m3 water. Oorspronkelijk was er 85,3 m3 
water aanwezig, zodat de bergingsverandering uitkomt op 85,4 - 68,9 = 16,5 m3. 
In het bewerkte Petroleumhaven-veld was op basis van deze gegevens 46,l m3 
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water aanwezig. Oorspronkelijk was dit 88,3 m3, zodat hier een bergings- 
verandering van 42,2 m3 plaatsvindt. 

Neerslag 
De neerslag was hetzelfde als bij het Wemeldinge-veld (746 mm). Gecorrigeerd 
voor de folierand derhalve 897 mm. 

Afvoer 
De drainafvoer van het Petroleumhaven-veld is in de balansperiode 90,4 m3 
geweest terwijl de andere (oppervlakte) afvoer van het Petroleumhaven-veld is in 
de balansperiode 115,O m3 was. Dit geeft een totale afvoer van 90,4 + 115,O = 
205,3 m3 geweest. Omdat de drains van de twee Petroleumhaven-velden gekoppeld 
waren, is dit de afvoer van beide velden. De afvoer van CCn veld is derhalve 102,7 
m .  3 

Verdamping 
Voor de referentiegewasverdamping voor de Petroleumhaven-specie is dezelfde 
waarde aangehouden als bij de Wemeldinge-specie, derhalve 637 mm. 

3.1.4 De waterbalans berekening 

In de waterbalans is de verdamping de enige niet gemeten grootheid. De water- 
balansberekening geeft voor de twee specie soorten de volgende resultaten in mm. 
(Tabel 3.6). In de tabel is tevens de verhouding van de berekende verdamping en 
de referentiegewasverdamping weergegeven. 

Tabel 3.6 Waterbalans Wemeldi) 

~ ~~~~~ 

bergingsverandering 

neerslag 

afvoer 

berekende verdamping 

berekende verdamping in mm 

berekende verdampingheferentie- 
gewasverdamping 

:e-specie en Petroleumhaven-s 

Wemeldinge-specie 

onbewerkt bewerkt 

21.9 m3 39,O m3 

125,3 m3 125,3 m3 

98,l m3 98,7 m3 

48,6 m3 65,6 m3 

289 mm 391 mm 

0.45 0.6 1 

lcie juli 1994 - april 1995. 

Petroleumhaven-specie 

onbewerkt bewerkt 

16,5 m3 42,2 m3 

125,3 m’ 125.3 m3 

102,7 m3 102,7 m3 

39.2 m3 649 m3 

233 mm 386 mm 

0.37 0.6 1 

Vergelijking met de referentiegewasverdamping laat zien dat de werkelijke 
verdamping voor het onbewerkte Wemeldinge-veld 45% van de referentiegewas- 
verdamping is. Voor het onbewerkte Petroleumhaven-veld is dit 37%. Dit zijn 
aanvaardbare waarden. In de literatuur wordt een reductiefactor van 0,25-0,40 
aangehouden. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat zeer nauwkeurige 
metingen niet voorhanden waren en dat de onzekerheid of de plastic rand wel of 
niet meeberekend moet worden in de opvang van de neerslag. Ook de schuine 
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slootkanten zullen meer verdampen , dan een horizontaal gelegen veld. Voor beide 
bewerkte velden is de werkelijke verdamping 61 % van de referentiegewas- 
verdamping. Ook dit is een aanvaardbare waarde, aangezien deze waarde in 
optimale condities kan oplopen tot 90% (als het profiel van de specie zodanig 
wordt bewerkt dat de specie steeds vochtig blijft). 

3.1.5 Poriënvolume en zakking van de specie 

Gedurende de ontwatering van de specie zullen de poriën, die in het begin 
volledig met water gevuld zijn, langzaam dit water verliezen. Een gedeelte van de 
poriën zal verdwijnen, omdat speciedeeltjes die plaats innemen. Dit veroorzaakt de 
zakking van de specie. Een ander gedeelte van de poriën zullen gevuld worden 
met lucht. Omdat voor de PAK-afbraak zuurstof nodig is, komt de afbraak alleen 
op gang indien er voldoende luchtgevulde poriën zijn. Het is mogelijk, om met de 
gegevens verkregen uit de ringbemonstering voor het vaststellen van de 
waterbalans, berekeningen uit te voeren, die een indruk geven over het totale 
poriënvolume en over verdeling van water en lucht over die poriën. Dit gebeurt 
volgens de dichtheidsbepaling volgens " Boekel". Daarbij wordt op basis van het 
organische-stofgehalte, het gemiddelde soortgelijk gewicht van de droge specie 
berekend. Omdat het totale gewicht van de specie bekend is (in de ring van 100 
cm3), kan het volume van de verschillende fasen in de specie worden uitgerekend. 
Het totale poriënvolume is het verschil tussen het volume van de specie en het 
volume van de ring (100 cm3). Het totale poriënvolume minus het volume van het 
water bepaald uit de gewichtsvermindering bij het drogen geeft het volume 
luchtgevulde poriën. Omdat er met de formule van Boekel" wordt uitgegaan dat 
de specie uit minerale bodemdeeltjes en organische-stof bestaat, zullen andere dan 
organische en minerale delen, de uitkomst be'ïnvloeden. Dit kan zowel positief als 
negatief zijn. De resultaten van de poriënvolume berekeningen zijn weergegeven 
in tabel 3.7 t/m 3.10 en tevens in fig. 3.5 en 3.6. In deze tabellen zijn 
volumepercentages weergegeven. Vergelijking met het droge stofgehalte ( 0  3.1.8) 
is niet direct mogelijk omdat dit een gewichtspercentage is. De bemonstering is 
zowel in 1995 als in 1996 uitgevoerd. 

Tabel 3.7 Poriënvolume (uitgedrukt in volume 96) van de Wemeldinge-specie op 22 juni 1995. 

diepte (cm-mv) 

0-15 
15-25 
25-35 
35-45 
45-55 
55-65 
65-75 
75-85 

oorspronkelijk 

onbewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën 
51,9 46,8 5,o 
52.5 51,8 0.5 

54,2 55,4 -1,2 
57.8 58,s -0.7 
61,s 63,4 -2,o 
52.6 53,7 -1.0 
60,l 63,2 -3.0 
57.1 57.6 -0,s 
56,6 58,7 -2,l 

bewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën 
57.2 35,9 21.3 
52,6 433 9.1 
55.1 35,l 20,o 
473 42.4 5.3 
49,3 42.8 6-6 
50,4 40.3 10.1 
50.4 45,8 4 6  
51.9 46.9 5 .o 
56.6 58,7 -2.0 
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diepte (cm-mv) 

0-15 
15-25 
25-35 
35-45 
45-55 
55-65 
65-75 

onbewerkt 
porisn vocht luchtgevulde ponik 

51,9 46.8 5.0 
52.5 51.8 0-5 
54.2 554 -1.2 
57.8 58.5 -0,7 
61.5 63.4 -2.0 
52.6 53,7 -1.0 
60.1 63,2 -3.0 

bewerkt 
pon& vocht luchtgevulde poriën 

57.2 35.9 21.3 
52,6 43.5 9.1 
55,l 35.1 20.0 
47,8 42,4 5.3 
49,3 42,8 6-6 
50.4 40,3 l0,l 
50.4 45.8 46 

Tabel 3.8 Poriënvolume (uitgedrukt in volume %) van de Petroleumhaven-specie op 
22 juni 1995 

diepte (cm -mv> 
0-15 
15-25 
25-35 
35-45 
45-55 
55-65 
65-75 

85 
coorspronkelij k 

onbewerkt 
poriën vocht luchtgevulde ponen 

66.4 65,9 0.6 
64.6 63.6 1.1 
69.4 69.7 -0.3 
70.4 66.1 4-3 
70,7 66,l 4.5 
69.5 65.8 3,7 

64,8 61.6 3 2  
63,6 61.2 2,4 

72.1 72,4 -0.3 

bewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën 
59.0 44.2 14,8 
59.0 49.0 10.0 
59.1 53.8 5,3 
62.6 58.7 3,9 
57.4 47.0 10.4 
58.8 56.8 1 9  
57.5 56.1 14 
57.9 54.3 3,6 
72,l 72.4 -0.3 

Tabel 3.9 Poriënvolume (uitgedrukt in volume %) van de Wemeldinge-specie op 8 augustus 
1996. 

diepte (cm-mv) 

0- 10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 

onbewerkt 

poriën vocht luchtgevulde poriën 

5 1,6 24,s 27,O 
54,l 35.4 20,l 
53,l 48,4 4,6 
54,3 49,4 48 
5 1,9 48,8 3.1 
52,3 54,s -2,l 
56,7 57,6 -0,9 
56,3 54,6 196 
58,3 59,8 -1.6 

37 

bewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën 

60,8 16,9 
59,9 20,8 
58,9 213 
57,O 25,6 
54,6 26.6 
543 30.2 
53.1 35.8 
52,2 43,l 
48,2 47.7 

43,9 
39,l 
37,s 
30.5 
28,O 
2497 
17,4 
9 2  
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I onbewerkt I bewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën 

51,6 2 4 9 5  27,O 
54,l 3555 20,l 

diepte (cm-mv) I poriën vocht luchtgevulde poriën 

60,8 16,9 43,9 
59,9 20,8 39,1 

0-10 
10-20 

20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 

51,9 48,8 3.1 
52,3 543  -2,l 
56,7 57,6 -0,9 

54,6 26,6 28,0 

54,9 30,2 24,7 
53,l 35,8 17,4 

53,l 48,4 4 4  
54,3 49,4 4,8 

58,9 21,5 373 
57,O 25,6 30,5 

Tabel 3.10 Poriënvolume (uitgedrukt in volume 95) van de Petroleumhaven-specie op O8 
augustus 1996 

diepte (m -mv: 
0-10 

10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 

onbewerkt 
poriën vocht luchtgevulde poriën - 
64,l 12,9 51,2 
61,l 22,5 38,6 
63,3 22,2 41,O 

56,3 29,8 26,6 
53,l 34,2 18,9 
57,3 37,l 20,2 
59.8 43,2 16,6 
57.2 40,7 16,4 

62,4 57,9 494 

bewerkt 

poriën vocht luchtgevulde poriën 

61,O 26,6 343 
60,6 41.4 19,2 
62,2 26,3 359 
62,O 32.6 29,4 
60,9 33,2 27,7 
61,3 36,5 2497 
59,2 453 13,9 
573  49,6 899 
63,9 61.9 199 
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I I I I I 1 I I 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 -10; 

diepte in cm 
-O- petr haven onbewerkt 
-h- wemeld. bewerkt 

+ petr haven bewerkt 
+ wemeld. onbewerkt 

Fig. 3.5 Verdeling volumepercentage luchtgevulde poriën van Petroleumhaven-specie en van 
Wemeldinge-specie onbewerkt en bewerkt op 22-06-1995. 

In fig. 3.5 is te zien dat in 1995 de onbewerkte velden op 22-06-'95 slechts de 
bovenlaag droger is geworden. Aangezien de uitkomsten van de berekeningen alle 
fouten van de metingen die ten grondslag liggen van deze berekeningen in zich 
bergen, moet met een fout van 1 à 2 procent rekening gehouden worden. Zo is het 
bijvoorbeeld onmogelijk, zoals de uitkomst van Wemeldinge-specie onbewerkt 
aangeeft om een negatief luchtgevulde poriënvolume te hebben. Dit heeft waar- 
schijnlijk te maken met een substantieel aandeel van schelpdelen in de specie, 
waaröp niet gecorrigeerd is. In de figuur komt duidelijk naar voren, dat de 
hoeveelheid lucht in de specie door het bewerken aanzienlijk toeneemt. Om een 
idee te krijgen hoe de luchtgevulde poriënvolumes zich in de relatief droge zomer 
en winter in 1995 en 1996 hebben ontwikkeld, is de meting op 8 augustus 1996 
herhaald. De resultaten zijn weergegeven in fig 3.6. Vooral bovenin is er sprake 
van een hoog percentage met luchtgevulde poriën. Helemaal onderin is de situatie 
slechter waarvoor de volgende oorzaken kunnen worden aangedragen. 
- Ook in natuurlijke situaties wordt naarmate de diepte toeneemt een groter 

deel van de poriën ingenomen door water en minder door gas. 
- De bewerking zal helemaal onderin minder effectief zijn geweest dan 

bovenin. 
- Doordat de bovenlaag goed doorlatend wordt zal de neerslag zich snel naar 

beneden verplaatsen en stagneren op de nog niet voldoende en daardoor 
minder doorlatende laag. 
Voor deze onderste laag is hierdoor meer tijd nodig om te ontwateren. 
Onderin is structuurvorming een moeizamer proces door de druk van de 
bovenliggende grond en het ontbreken van biologische activiteit zoals 
wortelvorming en "gravende" organismen zoals wormen. 

- 
- 
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Fig. 3.6 Verdeling volumepercentage luchtgevulde poriën van Petroleumhaven-specie en van 
Wemeldinge-specie onbewerkt en bewerkt op 08-08-1996. 

Het slechter zijn van de structuur onderin het profiel is ook waargenomen bij de 
extensieve landfarm (Harmsen et al, 1997a). De intensieve landfarm waarvan was 
uitgegaan was bovenin goed ontwaterd, maar onderin vaak nog aëroob. Na het 
inrichten van de extensieve landfarm was nog ca. 2 jaar nodig voordat ook onderin 
er sprake was van een stabiele aërobe situatie. 

Opvallend is de vooruitgang van de niet bewerkte Petroleumhaven-specie. Het met 
gasgevulde poriënvolume is vergelijkbaar met de bewerkte specie. Dit wordt 
veroorzaakt door de beworteling van planten. Tijdens het project is getracht een 
vegetatie te laten groeien (net). Dit is niet goed gelukt. Eind 1995 en begin 1996 
is er een vegetatie spontaan opgekomen, wat gezorgd heeft voor een diepe 
beworteling. Dit heeft een positief effect gehad op de ontwatering van de specie 
(zie 9 -3.1.11), waardoor de gewenste omstandigheden voor afbraak van PAK en 
olie konden worden bereikt. 
De niet bewerkte Wemeldinge-specie is ook in 1996 nog grotendeels met water 
verzadigd. Hier is nog nauwelijks begroeiing ontstaan, wat verklaard kan worden 
door het hoge zoutgehalte in de specie (zie 9 3.2.6). 

3.1.6 Korrelgrootte verdeling 

Van de beide species is de korrelgrootte verdeling gemeten (tabel 5.1). Hierbij zijn 
de oorspronkelijke species onderzocht. Bij de meting wordt de organische-stof 
verwijderd, waardoor de getallen in tabel 5.1 betrekking hebben op de minerale 
delen. Deze delen zijn niet aan verandering onderhevig bij biologische processen. 
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Opvallend is de vooruitgang van de niet bewerkte Petroleumhaven-specie. Het met 
gasgevulde poriënvolume is vergelijkbaar met de bewerkte specie. Dit wordt 
veroorzaakt door de beworteling van planten. Tijdens het project is getracht een 
vegetatie te laten groeien (net). Dit is niet goed gelukt. Eind 1995 en begin 1996 
is er een vegetatie spontaan opgekomen, wat gezorgd heeft voor een diepe 
beworteling. Dit heeft een positief effect gehad op de ontwatering van de specie 
(zie 0 3.1.11), waardoor de gewenste omstandigheden voor afbraak van PAK en 
olie konden worden bereikt. 
De niet bewerkte Wemeldinge-specie is ook in 1996 nog grotendeels met water 
verzadigd. Hier is nog nauwelijks begroeiing ontstaan, wat verklaard kan worden 
door het hoge zoutgehalte in de specie (zie 0 3.2.6). 

3.1.6 Korrelgrootte verdeling 

Van de beide species is de korrelgrootte verdeling gemeten (tabel 5.1). Hierbij zijn 
de oorspronkelijke species onderzocht. Bij de meting wordt de organische-stof 
verwijderd, waardoor de getallen in tabel 5.1 betrekking hebben op de minerale 
delen. Deze delen zijn niet aan verandering onderhevig bij biologische processen. 
Opvallend is dat bij de Petroleumhaven de fractie 50 - 105 slecht 
vertegenwoordigd is. Bij natte zeving, dus zonder verwijdering van organische-stof 
is binnen het Stowa-project (Grotenhuis, 1996) dat veel deeltjes kleiner zijn dan 
32 pm en dat er vervolgens weer een piek in de korrelgrootte verdeling komt bij 
125-200 pm. Combinatie van een grove fractie en een fijne fractie kan uiteindelijk 
resulteren in een betonstructuur. De kleine deeltjes vullen dan de poriën tussen de 
grove deeltjes op, waardoor er maar weinig met lucht gevulde poriën zullen 
ontstaan, wat nadelig is voor de biologische afbraak. De structuur zou kunnen 
worden verbeterd door de ontbrekende fractie aan te vullen. Dit is praktisch echter 
niet eenvoudig in te vullen. De grote hoeveelheid lutum zal zorgen voor 
scheurvorming tijdens het drogen. Dit kan een versnellend effect hebben. 
De Petroleumhaven-specie is een zware zavel. Deze grondsoort kenmerkt zich 
door sterke, kleine structuurelementen, die bij verzadiging blijven bestaan. De 
scheuren die door uitdrogen en rijpen ontstaan zijn bestendig en verhogen de 
lucht- en waterdoorlatendheid tot zeer hoge waarden. Doordat de aggregaten 
relatief klein zijn, dringt zuurstof relatief gemakkelijk tot in de kern van de 
aggregaten door. De grond die uit Petroleumhaven-specie ontstaat is een 
gewaardeerde landbouwgrond met gunstige fysische eigenschappen voor 
biodegradatie van organische verontreinigingen. 
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De Wemeldinge-specie is een fijnzandige, zeer lichte zavel. Deze grondsoort heeft 
een zeer zwakke structuur, waardoor de grond bij verzadiging snel verweekt en 
dichtslaat. Scheuren die tijdens het uitdrogen en rijpen ontstaan vloeien daardoor 
weer dicht. Hoe verder de specie is gerijpt des te minder scheuren er ontstaan. Het 
relatief hoge organische-stofgehalte is gunstig omdat deze net als lutum bij 
uitdrogen krimpt en structuurvorming bevordert. Door vertering neemt het 
organische-stofgehalte echter af. Ook de aanwezige kalk is een belangrijk pluspunt 
van de Wemeldinge-specie. De kalk bindt de minerale delen, waardoor de 
structuurelementen sterker worden en bij verzadiging minder snel vervloeien. De 
Wemeldinge-specie heeft kleine poriën, die het water lang vast houden. De grond 
kan gemakkelijk worden verdicht, waarbij de doorlatendheid sterk afneemt. Daar 
staat tegenover dat de grond wel goed bewerkbaar is. 

Opvallend bij de Wemeldinge-specie is afronding van de zanddeeltjes, vermoede- 
lijk t.g.v. de getijde beweging in de haven. Deze afronding zal voor weinig 
stevigheid in de structuur zorgen, zodat een door bewerking verkregen goede 
structuur snel achteruit zal gaan. 

Tabel 3.11 Korrelgrootte verdeling en organische-stofgehalte van de onderzochte species (9%). 

Petroleumhaven I Mineralen delen 
(run> 

Wemeldinge 

0 - 2  

2 - 16 

16 - 50 

50 - 75 

75 - 105 

105 - 150 
150 - 210 

210 - 300 

25,9 

999 

13,l 

392 

6-6 

15,9 

16,8 

8,6 

8,3 

291 

31,4 

11,2 

21,4 

11,3 

593 

990 

CaC03 

organische-stof 
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3.1.7 Zakking 

De velden van zowel Wemeldinge als Petroleumhaven zijn verdeeld in een 
onbewerkt en bewerkt veld. Oorspronkelijk zijn alle velden gestort met een 
laagdikte van ongeveer 1 meter. Op grond van waterpassing van de drainagelaag, 
de hoogte van de dijkjes, en een meting van het hoogteverschil tussen de dijkjes 
en de specielaag kan de slibhoogte worden berekend. Deze was voor het 
onbewerkte Wemeldinge-veld 104 cm, voor het bewerkte Wemeldinge-veld 100 
cm. Voor het onbewerkte Petroleumhaven-veld was de aangebrachte laag 95 cm, 
en voor het bewerkte Petroleumhaven-veld 98 cm.De eerste periode na het 
aanbrengen van het specie zijn hoogtemetingen verricht om de eventuele zakking 
te kunnen volgen. In het najaar is veel neerslag gevallen wat niet via de drainlaag 
afgevoerd werd. Daarom zijn in het midden van alle velden sloten gegraven 
waaruit het overtollig water afgepompt kon worden. De uitgegraven specie is links 
en rechts van de sloten op het veld gestort (Fig. 3.7). Hierdoor werd continuering 
van de hoogtemeting zinloos omdat hiermee een redelijke uitspraak over de 
zakking niet meer mogelijk was. 

doorsnede van de speclostcrt I n  de oasprodcelIJke sltlatle 

doorsnede van de speciestort na het graven van de sloot. 

Fig. 3.7 Doorsnede van de velden voor en na het graven van de sloot. 

Wel kan er op basis van de totale specie-inhoud een theoretische zakking worden 
berekend. Op basis van de waterpassingen in juli 1994 is de totaal aangebrachte 
speciehoeveelheid van de verschillende velden berekend. De totale inhoud was in 
het begin voor het onbewerkte Wemeldinge-veld 129 m3 , voor het bewerkte 
Wemeldinge-veld 125 m3, voor het onbewerkte Petroleumhaven-veld 1 18 m3, en 
voor het bewerkte Petroleumhaven-veld 122 mm3 specie. Op grond van de 
specielaagdikte en de vorm en dimensie van de sloot kan de specie-inhoud voor de 
verschillende velden op 22 juni 1995 worden berekend.Deze inhoud is voor het 
onbewerkte Wemeldinge-veld 97 m3, voor het bewerkte Wemeldinge-veld 82 m3, 
voor het onbewerkte Petroleumhaven-veld 107 m3, en voor het bewerkte 
Petroleumhaven-veld nog 88 m3. De theoretische zakking komt dan op 26 cm voor 
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het onbewerkte Wemeldinge-veld, 34 cm voor het bewerkte Wemeldinge-veld, 9 
cm voor het onbewerkte Petroleumhaven-veld en 27 cm voor het bewerkte 
Petroleumhaven-veld. De werkelijke zakking zal voor de Petroleumhaven-velden 
hoger zijn, omdat een gedeelte van de slibvermindering tot uiting komt door 
middel van scheuren wat geen invloed heeft op de waterpassingen. 

3.1.8 Droge stof gehalte 

Iedere keer als er monsters zijn geanalyseerd, is hiervan ook het droge stof 
percentage bepaald. In de figuren 3.8 tot 3.11 worden de droge stof percentages 
van de verschillende velden gegeven, voor de periode vanaf 8 juli 1994 tot 20 
oktober 1996. 

8 30 
9) 

10 A 
I I I I I I I I 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
O' 

tijd na start landfarming (dagen) 
E onderlaag + bovenlaag A bewerkt 

- - onderlaag gem. - bovenlaag gem.-----. bewerkt gem. 

Fig. 3.8 Droge stof gehalte in het bewerkte Petroleumhaven-veld. 
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40A 100 200 360 400 560 660 700 8bO 
tijd na start landfarming (dagen) 

onderlaag - onderlaag gem. 
+ bovenlaag - -  bovenlaag gem. 

Fig. 3.9 Droge stof gehalte in het onbewerkte Petroleumhaven-veld. 

90 -- c 
A 

IA0 260 360 460 500 6AO 7iO SA0 9 
tijd na start landfarming (dagen) 

900 

10 

onderlaag + bovenlaag A bewerkt 
- -onderlaag gem. -bovenlaag gem----bewerkt gem. 

Fig. 3.10 Droge stof gehalte in het bewerkte Wemeldinge-veld. 

45 



. I +  I- 

= O  100 ZOO 300 400 509 600 700 800 9 
tijd na start landfarming (dagen) 
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+ bovenlaag -bovenlaag gem. 
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Fig. 3.11 Droge stof gehalte in het onbewerkte Wemeldinge-veld. 

Duidelijk is te zien, dat de bovenlaag in de hete augustus maand van 1994 zeer 
snel uitdroogde. Van verdamping kan daarna geen sprake meer zijn, omdat poriën 
verbroken zijn en de bovenste specie als een stoflaagje aanwezig is. De bovenlaag 
van het onbewerkte Petroleumhaven-veld wordt naar juni '95 toe wat droger, 
terwijl de onderlaag, hoewel langzaam drogend, toch nog vrij nat is. Het bewerkte 
Petroleumhaven-veld geeft voor de bovenlaag eenzelfde beeld. De onderlaag komt 
door het bewerken echter in juni '95 op hetzelfde droge stof gehalte als de 
bovenlaag. De Wemeldinge-velden geven een zelfde beeld te zien. 

3.1.9 Organische-stofgehaite 

Iedere keer als er monsters zijn geanalyseerd, zijn hiervan ook de organische- 
stofgehalte bepaald via het gloeiverlies. In de figuren 3.12 tot 3.15 worden de 
organische-stofgehalte gegeven van 8 juli 1994 tot oktober 1996. Door de punten 
is een met de kleinste kwadraten methode berekende rechte weergegeven. In de 
bewerkte species is de lijn voor en na het omzetten berekend, omdat na het 
omzetten geen onderscheid meer kon worden gemaakt tussen onder- en bovenlaag. 
Opmerkelijk is de grote daling in het organische-stofgehalte in de aërobe lagen 
van de Petroleumhaven-specie. In alle gevallen is de spreiding tussen de 
individuele monsters groot. 
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Fig. 3.13 Organische-stofgehalte in het onbewerkte Petroleumhaven-veld. 
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Fig. 3.14 Organische-stofgehalte in het bewerkte Wemeldinge-veld. 
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Fig. 3.15 Organische-stofgehalte in het onbewerkte Wemeldìnge-veld 

3.1.10 Fysische rijping van slib 

Onder rijping wordt het proces verstaan, dat slap waterrijk slib verandert in een 
goed bruikbare cultuurgrond. Het rijpingsproces kan gescheiden worden in een 
fysische, chemische en een microbiologisch gedeelte, De fysische veranderingen 
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uiten zich in een verdichting van het slib door afname van het water gehalte, 
waarbij de grond krimpt. Hierdoor treedt scheurvorming op en daalt het maaiveld. 
Ongerijpt slib heeft een zeer lage waterdoorlatendheid en heeft geen aëratie- 
mogelijkheid. Bij gerijpt slib treedt lucht door de scheuren in de grond, die zo 
geaëreerd raakt. De scheuren vergroten ook de waterdoorlatendheid, waardoor de 
afvoer van water sterk verbetert. Zonder fysische rijping is een bodemleven van 
aërobe micro-organismen niet mogelijk. 
De mate van rijping wordt gekarakteriseerd door de rijpingsfactor n=aantal 
grammen water per gram lutum (Pons, 1988). 

< 0,7 

0,7 - 1,0 

1,O - 1,4 

1,4 - 2,O 

> 2,O 

n=(A-O,2R)/(L+ bH) (3.1) 

gerijpt 

vrijwel gerijpt 

half gerijpt 

vrijwel ongerijpt 

ongerijpt 

waarin: 
A = totaal water gehalte in g per 100 g droge grond 
L = lutum gehalte in g per 100 g droge grond 
H = organische-stofgehalte in g per 100 g droge grond 
R = niet colloïdale minerale delen in g per 100 g droge grond (R=lOO-H-L) 
b = verhouding van het waterabsorberend vermogen van de organische-stof t.o.v. 

lutum 

Hierbij wordt het water gehalte A bepaald aan verzadigde (vochtspanningd), 
compacte grond. Met compacte grond wordt bedoeld, dat er geen holten en 
scheuren in het monster mogen zitten, die een onterechte bijdrage aan het water 
gehalte van het verzadigde grondmonster kunnen geven. Volgens Van der Scheer 
(1979) heeft de b-factor voor de IJsselmeer-,Zuiderzee- en Almere-afzettingen een 
waarde van 3, met uitzondering van enkele humeuze ( b 4 )  en zeer humeuze (b=6) 
afzettingen. In formule (1) is het lutum gehalte L bepaald als percentage van de 
grond, dus inclusief organische-stof. 
Door Pons en Zonneveld (1965) wordt een classificatieschema gegeven voor 
rijpende gronden. 

Tabel 3.12 Classificatie van de rijpingsfactor n volgens Pons en Zonneveld. 

n-factor I classificatie omschrijving 

kleeft niet aan handen, niet kneedbaar 

vrij stevig, kleeft een beetje, niet makkelijk kneedbaar 

redelijk zacht, kleeft, gemakkelijk kneedbaar 

zacht, kleeft erg, zeer gemakkelijk kneedbaar 

zeer slap, bijna vloeibare modder 

Om een indruk te verkrijgen in hoeverre de verschillende species in het rijpings 
proces gevorderd waren, zijn op 03-11-1995 de vier velden per 10 cm vanaf het 
maaiveld bemonsterd. Vervolgens in de rijpingsfactor n per laagje bepaald. De 
uitkomsten van de metingen worden weergegeven in figuur 3.16. 
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Fig. 3.16 Verloop van rijpingsfactor n (Pons en ZonneveM) van de vier verschillende velden. 

Wanneer we de gemeten uitkomsten, vergelijken met de waarden uit tabel 3.12, 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Er is duidelijk te zien dat alle 
species al een heel eind op weg zijn in het rijpingsproces. De beide bewerkte 
species zijn beide verder gerijpt dan de onbewerkte van dezelfde soort. Dit 
betekent dat de onbewerkte species onder natte omstandigheden verder terug 
zullen vallen in aërobie en waterdoorlatendheid dan de bewerkte. 

3.1.11 Discussie Waterbalans 

De waterbalans van de velden kan eenvoudig worden weergegeven met figuur 
3.17. 
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Fig. 3.1 7 Schematische voorstelling van de waterbalans van de proefvelden. 

De specie zal drogen als verdamping + drainage groter is dan de neerslag. Dit 
komt in eerste instantie tot uiting in scheurvorming, gevolg door zakking. M.a.w 
de laagdikte van de specie wordt kleiner. Zodra er een neerslag overschot is loopt 
de proefveld weer vol en kan er zelfs water op de specie komen te staan. 
Uitgangspunt bij de opzet van het experiment was dat de drainage zodanig was 
uitgevoerd, dat dit geen beperkende factor zou zijn. Hiertoe is de dikte van de 
drainlaag vergroot t.0.v de vorige landfarmingsexperimenten op Kreekraksluizen 
en is bovendien gebruik gemaakt van drainagezand zonder lemige delen. 

Uit de resultaten zoals weergegeven in de hoofdstukken 3.1.2 en 3.1.3 volgt dat de 
hoeveelheid die via drainage verdwijnt klein is. Dit is aanleiding geweest om de 
ontwatering nader te bestuderen. 

Waterbalans 
Uit de resultaten van de waterbalans over de periode juli '94 tot juni '95 komt 
naar voren dat de afvoer van de drains achterblijft bij de neerslag. De totale 
neerslag in deze periode is 746 mm. geweest. Doordat de rand van het veld ook 
meedeed met de neerslaginvang is geconigeerd naar 897 mm. De drain-afvoer van 
het Wemeldinge-velden was in deze periode 329 mm. en voor het 
Petroleumhaven-velden 268 mm. Een oplossing om het teveel aan neerslag kwijt 
te raken is gevonden in het graven van een sloot en het afpompen van het 
overtollige water. De hoeveelheid afgepompt water is voor de Wemeldinge-velden 
ongeveer 258 mm, voor de Petroleumhaven-velden ongeveer 342 mm. Nog steeds 
is echter in de onbewerkte velden de totale ontwatering onvoldoende om die 
omstandigheden in een specie te verkrijgen, die een afbraak van PAK mogelijk 
maken. 
Het belangrijkste aandeel in de ontwatering moet daarom geleverd worden door de 
verdamping. Uit de waterbalansberekening blijkt dat de totale verdamping bij de 
bewerkte velden ongeveer 0,6 maal de referentiegewasverdamping bedraagt. Dit is 
voldoende om een aërobe situatie te krijgen. 
Op de onbewerkte velden is de totale verdamping 0,4 maal de referentiegewas- 
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verdamping. Dit is een gemiddelde van de onbewerkte velden over de periode juli 
'94 tot juni '95. De reductiefactor voor de verdamping van de niet bewerkte 
velden zal in de nattere wintermaanden wat hoger liggen dan in de zeer droge juli 
en augustus waarin al snel een uitdroging van de bovenlaag zal voorkomen. De 
factor 0,4 zal voor de wintermaanden een onderschatting zijn en voor de twee 
zomermaanden een overschatting. De verdamping was onvoldoende wat bleek uit 
het gegeven dat in de onbewerkte velden eind juni '95 praktisch nog geen 
luchtgevulde poriën aanwezig waren. Beplanting kan zorgen voor een grotere 
verdamping. Het ingeplante net was eind april nog nauwelijks ontwikkeld, en kan 
op deze manier praktisch geen bijdrage leveren aan de ontwatering. Slechts indien 
er op korte termijn een volvelds gewas op de specie tot stand gebracht kan 
worden, kan riet een rol in de ontwatering spelen. 

Zakking 
De berekende zakking voor Petroleumhaven-specie was 9 cm en voor de 
Wemeldinge-specie 34 cm. Op grond van de poriënvolume-berekening kan de 
zakking ook worden uitgerekend. Hierbij wordt uitgegaan, dat het verschil van het 
poriënvolume de zakking bepaald, en de zakking door afbraak minimaal zal zijn. 
De op deze wijze berekende theoretische zakking bedroeg voor Wemeldinge- 
specie 15 cm en voor Petroleumhaven-specie 23 cm. Het verschil tussen de twee 
berekeningswijzen ontstaat uit aan de ene kant door te laag inschatten van het 
begin-vocht percentage, en aan de andere kant door het te onnauwkeurig 
inschatten van de speciehoeveelheid eind april. 

Onhvateringsverbetering 
Uitgangspunt voor de ontwateringsverbetering is de waterbalans van een specie 
zoals al gegeven in 2.2.3. 

B=-N+A+V (3.2) 

waarin: B = Bergingsverandering in een bepaald tijdvak. 
N = Neerslag in een bepaald tijdvak. 
A = Afvoer in een bepaald tijdvak. 
V = Verdamping in een bepaald tijdvak. 

Om een bepaalde bergingsverandering (droging) tot stand te brengen kan er op de 
afvoer en op de verdamping invloed worden uitgeoefend. Op de afvoer door 
drainage en door de specie onder een helling aan te brengen en sloten te graven 
om in het begin al water af te voeren. Op de verdamping is invloed uit te oefenen 
door maatregelen die er voor zorgen dat de verdamping maximaal wordt, zoals 
bewerken en gewas inplanten of zaaien. 
Om tot een succesvolle PAK-afbraak in baggerspecie te komen, zal de ontwatering 
zo snel mogelijk op gang moeten komen. Doordat de baggerspecie erg slecht 
doorlatend is, lijkt het meest zinvol om in eerste instantie de aandacht te richten 
op het verbeteren van de verdamping, en het graven van sloten en afpompen van 
het water. Dat betekent dat er naar gestreefd moet worden de specie zo vroeg 
mogelijk in het seizoen, waarin een verdampingsoverschot heerst, aangebracht 
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moet worden. In de praktijk is dit de winter of het vroege voorjaar. Er moet naar 
gestreefd worden een dusdanige laagdikte te creëren, dat aan het eind van de 
zomer een goed doorluchte specie overblijft. Dit heeft het voordeel, dat een 
dergelijke specie een veel betere doorlatendheid heeft, zodat in de winter het 
neerslag overschot met de drains kan worden afgevoerd, en de specie niet zoals nu 
is gebeurt weer bijna geheel zuurstofloos wordt. 

De werkelijke verdamping van de specie op de onbewerkte velden was van juli 
1994 tot eind juni 1995 ongeveer 230 mm voor Petroleumhaven-specie en 
ongeveer 290 mm voor de Wemeldinge-specie. Voor de bewerkte velden was dit 
ongeveer 390 voor zowel de Petroleumhaven-specie als voor de Wemeldinge- 
specie. Dit betekent dat de werkelijke verdamping voor de onbewerkte velden 
ongeveer 0,4 maal referentiegewasverdamping was en voor de bewerkte velden 
ongeveer 0,6 maal de referentiegewasverdamping. In de wintermaanden zal deze 
factor wat hoger liggen, in de zomermaanden wat lager. Dit is geheel afhankelijk 
van het feit of er, en hoe lang er natte specie aan het oppervlak aanwezig is. Een 
belangrijk gegeven hierin is het neerslagpatroon. Omdat deze gegevens niet 
bekend zijn wordt de gemiddelde factor 0,4 aangehouden voor de onbewerkte 
velden. Indien de onbewerkte velden begroeid zijn met bijvoorbeeld een volvelds 
gewas riet, zal de verdamping veel hoger liggen, nl ongeveer 1,25 maal de 
referentie gewas verdamping. Door intensiever te bewerken kan de verdamping 
van de bewerkte velden stijgen tot maximaal 0,9 maal de referentiegewas- 
verdamping. 

Een maximale verdamping wordt bereikt indien er voor wordt gezorgd dat er altijd 
vochtige specie aan de oppervlakte van de landfarm aanwezig is. Dit kan bereikt 
worden door vaak te bewerken. Een globale schatting van deze verdamping kan 
worden gemaakt door de maximale kale grondverdamping te berekenen. Deze is 
ongeveer 0,9 maal de referentiegewasverdamping (tabel 3.4). De gemiddelde kale 
grond verdamping is gelijk aan 3 mm per dag. 

Consequenties voor de laagdikte bij aanLeg 
Uitgaande van het gegeven dat eind augustus een goed doorluchte specie moet 
worden verkregen kunnen er vier scenario’s worden beschouwd wat betreft de aan 
te brengen laagdikte. 
1. Welke laagdikte had maximaal gestort kunnen worden in dit project bij niet 

bewerken. 
2. Welke laagdikte had maximaal gestort kunnen worden in dit project bij 

optimaal bewerken. 
3. Welke laagdikte had maximaal gestort kunnen worden, indien op 1 april was 

gestart bij niet bewerken. 
4. Welke laagdikte had maximaal gestort kunnen worden, indien op 1 april was 

gestart bij optimaal bewerken. 
5. Welke laagdikte had maximaal gestort kunnen worden, indien op 1 april er 

sprake was van een volvelds gewas. 

Scenario’s 1 en 2 zijn berekend met de gegevens van het weer, zoals in  1994 
voorkwam. Omdat juli en augustus 1994 maanden waren waarin het erg droog was 
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en omdat het optimale tijdstip van storten half maart is, zijn de scenario’s 3 en 4 
en 5 doorgerekend met het weer van een meerjarig gemiddeld jaar, Voordat er een 
volvelds gewas (bijvoorbeeld riet) is verkregen, zal er een periode zijn verstreken. 
Hoe groot deze periode is, is niet bekend. Hij moet echter worden opgeteld bij de 
ontw aterings periode. 

maand 

jan. 
feb. 
mrt. 

apr. 
mei. 

juni 
juli 
aug. 
sept. 
okt. 
nov. 

dec. 

Omdat het K.N.M.I. pas in 1987 begonnen is met de referentiegewasverdamping, 
en daarvoor alleen de openwaterverdamping heeft gemeten, is voor het langjarig 
gemiddelde de openwaterverdamping genomen (tabel 3.13). Voor 1987 werd de 
referentiegewasverdamping berekend uit de openwaterverdamping volgens: 
Referentiegewasverdamping = 0.8 maal de openwaterverdamping. Voor de 
maximale kale grond verdamping is 0,7 maal de openwaterverdamping genomen. 
Voor de drainage is de gemiddelde drainage over de gemeten waterbalansperiode 
genomen. 

Neerslag Open waterverdamping Verdampingsoverschot 
61 8 -53 
44 16 -32 
47 44 -3 
44 73 +29 
46 110 +64 
60 125 +65 
74 121 4 7  
79 102 +23 
68 70 4-2 
74 35 -39 
79 15 -64 
69 8 -61 

Wemeldinge-specie 
Scenario 1. 
Uitgaande van een begin-vochtgehalte van 60 vol% en een na te streven eind 
vochtgehalte van 30 vol%, en een zakking van 34 cm, moet er uit een meter 
specie 0,60 * 1000 - 0,30 * (1000 - 340) = 396 mm vocht verdwijnen. Door 
drainage kan er uit het Wemeldinge-veld 80 mm worden afgevoerd. Dit is de 
werkelijke hoeveelheid in juli en augustus. De neerslag in juli en augustus was 
104 mm. Er moet dus nog 396 - 80 + 104 = 420 mm verdampen. De referentie- 
gewasverdamping was in juli en augustus 212 mm. De werkelijke verdamping 
bedraagt ongeveer 0,4 maal de referentiegewasverdamping, hier dus 0,4 * 212 = 
85 mm. De maximaal aan te brengen specielaag was voor de Wemeldinge-specie 
derhalve: 85 / 420 * 1 = 0.20 meter. 

Maximale laagdikte, bij storten begin juli 1994, niet bewerken. 
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Scenario 2. Maximale laagdikte, bij storten begin juli 1994, optimaal bewer- 
ken. 

Analoog aan de vorige berekening, moet voor een meter opgebrachte specie ook 
nu 396 mm. verdampen. De verdamping wordt echter maximaal gemaakt, door 
optimaal te bewerken. Dit kan betekenen dat de specie verschillende keren per dag 
moet worden omgezet, afhankelijk van het weer. De maximaal te verkrijgen 
verdamping kan dan oplopen tot 0,9 maal de referentiegewasverdamping. In dit 
geval dus 0,9 * 212 = 190 mm. water. De maximaal aan te brengen laag komt nu 
op 190 / 396 * 1 = 0,47 meter. 

Scenario 3. Maximale laagdikte , bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
niet bewerken. 

De hoeveelheid af te voeren water voor een meter opgebrachte specie is ook nu 
weer 396 mm. De drainage is ongeveer 1,4 mm. per dag. Over het zomerhalfjaar 
derhalve 153 * 1,4 = 214 mm. Door verdamping moet worden afgevoerd 396 - 
214 = 182 mm. De neerslag is in een gemiddelde zomer van april tot september 
303 mm. Totaal moet dus door verdamping 182 + 303 = 485 mm water 
verdwijnen. De gemiddelde jaarlijkse open waterverdamping bedraagt voor april 
t/m augustus voor Vlissingen 531 mm. Bij niet bewerken zal de werkelijke 
verdamping 0,36 * 531 = 191 mm bedragen. De maximaal aan te brengen 
specielaag zal onder deze omstandigheden 191 / 485 = 0,39 meter bedragen. 

Scenario 4. Maximale laagdikte, bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
optimaal bewerken. 

Hoeveelheid af te voeren water 396 mm. Drainage 214 mm. Door verdamping 
moet worden afgevoerd 396-214=182 mm De gemiddelde neerslag is 303 
".Totaal moet door verdamping dus 183+303=486 mm afgevoerd worden 
Werkelijke verdamping 0,7 * 531 = 371 mm. Dit geeft een maximaal aan te 
leggen laag 371 / 486 * 1 = 0,76 meter. 

Scenario 5. Maximale laagdikte, bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
volvelds gewas net 

Ook hier moet 486 mm water afgevoerd worden. De werkelijke verdamping van 
een volvelds gewas net is ongeveer gelijk aan de openwaterverdamping = 531 mm 
De maximaal aan te brengen laag is hier dus 531 / 486 * 1 = 1,09 meter 

Petroleumhaven-specie 

Scenario 1. 
Uitgaande van een begin-vochtgehalte van 72 vol% en een na te streven 
eindvochtgehalte van 30 vol%,en een zakking van 27 cm moet uit een meter 
Petroleumhaven-specie 0,72 * 1000 - 0,3 ( 1000 - 270) = 501 mm. vocht 
verdwijnen. Door drainage kan er 24 mm. worden afgevoerd. De neerslag op de 
locatie was in juli en augustus 104 mm. Er moet dus nog 501 + 104 - 24 = 581 
mm. water verdampen. De referentiegewasverdamping was in juli en augustus 213 
mm. De werkelijke verdamping analoog aan de Wemeldinge-specie 85 mm. 

Maximale laagdikte, bij storten begin juli 1994, niet bewerken. 
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De maximaal te storten laag voor de Petroleumhaven-specie was daarom 85 / 501 
* 1 = 0,21 meter. 

scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 4 
scenario 5 

Scenario 2. Maximale laagdikte, bij storten begin juli 1994, optimaal bewer- 
ken. 

Analoog aan de vorige berekeningen wordt de maximaal aan te brengen laag, in 
dit geval 190 / 501 * 1 = 0,37 meter. 

Wemeldinge-specie Petroleumhaven-specie 
0,20 0,21 
0,47 0,37 
0,39 0.29 
0,79 0,6 1 
1 ,o9 0,87 

Scenario 3. Maximale laagdikte, bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
niet bewerken. 

De hoeveelheid af te voeren water is 501 ".De drainage is ongeveer 1,3 mm. 
per dag, in het zomerhalfjaar derhalve 153 * 1,3 = 199 mm. De te verdampen 
hoeveelheid water wordt dus 302 mm. De neerslag in het zomerhalfjaar bedraagt 
303 rnm. De totale verdamping voor een meter specie zal dus 605 mm moeten 
bedragen.De werkelijke verdamping bedraagt 0,36 * 531 = 191 mm. De maximaal 
aan te brengen laag bedraagt hier dus 191 / 605 = 0,29 meter Niet bewerken is 
dus geen alternatief. 

Scenario 4. Maximaal laagdikte, bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
optimaal bewerken. 

De hoeveelheid af te voeren water is 501 mm., de drainage 199 mm. Door 
verdampen dus 302 mm. af te voeren. Neerslag 303 mm Totaal te verdampen 605 
".De werkelijke verdamping is bij optimaal bewerken 371 mm. De maximaal 
aan te brengen laag wordt voor Petroleumhaven-specie onder deze omstandigheden 
dus 371 / 605 * 1 = 0,61 meter. 

Scenario 5 Maximale laagdikte, bij storten half maart, gemiddeld weerjaar, 
volvelds gewas net. 

Ook hier moet weer 605 mm water afgevoerd worden. Verdamping is 531 mm. De 
maximaal aan te brengen laag wordt derhalve 531 / 605 * 1 = 0,87 meter. 

In tabel 3.14 zijn de scenario's voor beide species samengevat. 

Als de scenario's worden vergeleken met de situatie in 1995, dan was er bij de 
bewerkte velden sprake van start in half maart in een goede echter nog niet 
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optimale bewerking. Dit sluit aan bij scenario 4. De maximaal te storten laag was 
dan 0,79 m voor Wemeldinge-specie en 0,61 m voor Petroleumhaven-specie. 1995 
was een droog jaar, waardoor deze getallen groter zullen zijn en in de praktijk is 
ook waargenomen dat de species ontwaterde over de volledige diepte. De niet 
bewerkte species ontwaterde niet volledig (fig 3.2 en 3.4) wat in overeenstemming 
is met tabel 3.14. 

In 1996 was er bij de Petroleumhaven-specie sprake van een volvelds gewas 
(scenario 5) .  Dit was wel geen riet en misschien ook niet het meest maximaal 
verdampende gewas, maar toch was nu ten seizoen voldoende om de specie 
volledig te ontwateren. In tabel 3.14 was dit al voorspeld. 

Algemene berekening maximale laagdikte. 
De bergingsverandering B uit formule (3.2) is een functie van het watergehalte aan 
het begin en het einde van een beschouwde periode en van de begindikte. Indien 
gesteld wordt dat een specielaag in éCn droge zomerperiode moet uitdrogen van 
volledig ongerijpt (rijpingsfactor nb = 2,O) tot volledig gerijpt en droog (n, = 0,4), 
dan kan met behulp van vergelijking (3.1) de vochtgehalteverandering worden 
berekend: 

(Ab - A> = (nb - n> x (L + 3 H) = 1,6 (L + 3 H) (3.3) 
waarin: 

A,, = 
A, = 
L = 
H = 

beginvochtgehalte specie in g per 100 g droge grond 
eindvochtgehalte specie in g per 100 g droge grond 
lutumgehalte in g per 100 g droge grond 
organische-stofgehalte in g per 100 g droge grond 

De bergingsverandering B in een specie met een laagdikte van d meter is dan: 

B = 10 (Ab - A,) x 'yd x d (3.4) 
waarin: 

B = 
d = 
yd = 

bergingsverandering uitgedrukt in mm 
dikte specielaag in het begin van de beschouwde periode in m 
droge volumedichtheid van de specie in het begin van de beschouwde 
periode in g . ~ m - ~  

In vergelijking (3.4) is de droge volumedichtheid 
specie in het begin volledig verzadigd is, kan y d  worden geschreven als: 

nog onbekend. Omdat de 

'yd = ((),o1 A, + p-')-' 
waarin: 

p = soortelijke massa van de vaste delen 
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De soortelijke massa van de vaste delen kan worden berekend met de 'formule 
van Boekel': 

p = 100 (H x pa' + (100 - H) x pi1)-' = 100 (0,3 H + 37)" (3.6) 
waarin: 

H = 
pm = 
ph = 

organische-stofgehalte in g per 100 g droge grond 
soortelijke massa van de minerale delen = 2,7 g . ~ m ' ~  
soortelijke massa van organische-stof = 1'47 g . ~ m - ~  

De soortelijke massa van de minerale delen is iets hoger genomen (2,7 g . ~ m ' ~  
i.p.v. 2,66 g . ~ m - ~ )  dan in de originele 'formule van Boekel' om rekening te houden 
met de enigszins hogere soortelijke massa van de kalk en de lutum in de specie. 

Het beginvochtgehalte A, in vergelijking (3.5) volgt uit een herschrijving van 
vergelijking (3.1), waarin voor het beginrijpingsgetal nb = 2,O is ingevuld: 

A, = n, (L + 3 H) + 20 - 0,2 L - 0,2 H = 1,8 L + 5,8 H + 20 (3.7) 

Het invullen van de vergelijkingen (3.6) en (3.7) in vergelijking (3.5) en het 
resultaat gecombineerd met vergelijking (3.3) ingevuld in vergelijking (3.4) levert 
de algemene vergelijking voor de bergingsverandering van een specielaag met een 
dikte van d meter: 

B = d x (1000 ( n b  - n 3  (L + 3 H)) x (n, (L + 3 H) + 57 - O,2 L + O,1 H)-' (3.8) 

Invullen van nb = 2,O en n, = 0,4 in vergelijking (3.8) levert: 

B = d x 1600 (L + 3 H) x (1,8 L + 6,l H + 57)-' (3.9) 

Het lutumgehalte L en het organische-stofgehalte H is afhankelijk van de soort 
specie en moet worden bepaald. Als onbekende blijft dan de begindikte d van de 
specielaag over. Door de bergingsverandering B in de waterbalans (vergelijking 
(3.2)) in te vullen, kan de dikte d worden berekend: 

d = (5N + A + V) x (1,8 L + 6,l H + 57) x (1600 (L + 3 H))-' (3.10) 
Waarin: 

N = 
A = 
V = 

Neerslag in het beschouwde seizoen in mm 
Afvoer in het beschouwde seizoen in mm 
Verdamping in het beschouwde seizoen in mm 

Uit kostenoverwegingen en om op een beperkte oppervlakte zo veel mogelijk 
specie kwijt te kunnen moet d zo dik mogelijk zijn. Door de afvoer A en de 
verdamping V te optimaliseren, kan d worden gemaximaliseerd. De afvoer A kan 
worden ge-optimaliseerd door zorg te dragen voor een uitstekende drainage en 
oppervlakte afvoer. De verdamping V kan worden ge-optimaliseerd door een 
zodanige grondbewerking dat altijd natte grond aan het oppervlakte aan 
verdamping wordt blootgesteld en/of door beplanting aan te brengen. 

58 



In de eerder beschouw& scenario’s 3, 4 en 5 wordt de specie half maart gestort. 
De afvoer door drainage, de neerslag en voor drie situaties de verwachte 
verdamping, zijn gegeven. De drie beschouwde situatie zijn: (a) beplanting; (b) 
optimaal bewerken en (c) niet bewerken. De neerslag in een gemiddeld weerjaar is 
in het zomerhalfjaar 303 mm. De verdamping is ook gebaseerd op een gemiddeld 
weerjaar en is in de drie beschouwde situaties respectievelijk (a) 531 mm, (b) 371 
mm en (c) 191 mm. De totale gemeten drainage in het zomerhalfjaar is bij zowel 
de Petroleumhaven-specie als bij de Wemeldinge-specie ongeveer 200 mm. Voor 
een neerslag, afvoer en verdamping als in deze drie scenario’s en met nb = 2,O en 
n, = 0,4 is met behulp van vergelijking (3.10) de maximale dikte d bepaald. De 
dikte is afhankelijk van het lutumgehalte L en het organische-stofgehalte H. Voor 
het lutumgehalte L als variabele en voor organische-stofgehalten H = 4 % en H = 
10% is in figuur 3.18 de maximale dikte d voor de drie beschouwde scenario’s 
gegeven. De maximale dikte zoals berekent in de scenario’s 3, 4 en 5 voor 
Petroleumhaven-specie en Wemeldinge-specie komen goed overeen met de 
resultaten in de grafiek. Het organische-stofgehalte beperkt vooral bij lagere 
lutumgehalten de maximale laagdikte. 

Fig. 3.18 De maximale laagdikte ongerijpte baggerspecie die in &én zomerhalfjaar volledig 
kan worden geropt in relatie tot het lutumgehalte voor organische-stofgehalten van 
4% en 10 %. Drie wuzen van droging zijn beschouwd. Door middel van drainage en 
oppervlakte afvoer is 200 mm water afgevoerd. 

Door drainage en oppervlakte afvoer is bij de Wemeldinge- en Petroleumhaven- 
specie ongeveer 200 mm water afgevoerd. Zonder drainage en oppervlakte afvoer 
zou deze hoeveelheid voornamelijk als een laag water op de specie staan en door 
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verdamping moeten worden afgevoerd. Hoewel de mogelijkheid voor verdamping 
van een laagje water goed is, zal dit minstens de helft van het zomerhalfjaar 
vergen. Daarna moet de toplaag van de specie enigszins uitdrogen om deze te 
kunnen bewerken of beplanten. Alleen echt dunne lagen specie kunnen op deze 
wijze worden gerijpt. Bij dergelijk dunne lagen specie zal de hoeveelheid water 
dat tijdens het bezakken van de specie uittreedt minder zijn dan van specielagen 
met een 'normale' dikte. Niettemin zal de maximale dikte van de specielaag bij 
ontbreken van drainage en oppervlakte afvoer veel te dun blijven om een 
bruikbare optie te zijn. Deze beschouwing laat zien dat een goede drainage en 
oppervlakte afvoer essentieel zijn voor het laten rijpen van baggerspecie. 

Conclusies 

Optimaliseren van de verdamping door grondbewerking of beplanting vergroot de 
maximale laagdikte zeer sterk. Zelfs als wordt aangenomen dat een optimale 
grondbewerking en plantengroei in de praktijk niet volledig kan worden 
gerealiseerd, blijft de winst in toepasbare laagdikte zeer groot ten opzichte van de 
optie 'Geen bewerking'. 

Een goede drainage en oppervlakte afvoer zijn essentieel voor het laten rijpen van 
baggerspecie. 

3.2 Afbraak PAK en minerale olie intensieve landfarm 

3.2.1 De uitgangssituatie 

Verdeling PAK- en minerale oliegehalte 
In dit hoofdstuk zijn eigenschappen van de specie beschreven die van belang zijn 
voor interpretatie van de processen, die verder in deze rapportage worden 
beschreven. Door de slechte ontwatering is er tot oktober 1994 weinig biologische 
activiteit in de specie geweest. Hierdoor was er vrijwel geen afname te 
constateren. In deze periode zijn veel monsters genomen, waardoor het mogelijk 
was een histogram van de gehaltes te maken. In zo'n histogram worden in een 
bepaald concentratiegebied aantallen geteld en uitgezet. De resultaten van de som 
van de PAK-gehaltes staan weergegeven in figuur 3.19 en 3.20. Alle individuele 
metingen gedaan gedurende het gehele project staan in aanhangsel 4. 

Uit de figuren blijkt dat in het geval van Petroleumhaven-specie de meeste 
concentraties vallen in de klasse van 400 tot 500 mg-kg-' droge stof. Er worden 
echter ook gehaltes van ca 1700 mg-kg-' d.s. gemeten. Afgezien van deze 
uitschieters zijn de concentraties van de Petroleumhaven-monsters redelijk normaal 
verdeeld, in tegenstelling tot de concentraties van de Wemeldinge-monsters. Hier 
is meer sprake van een log-normale verdeling. Dit laatste is een gevolg van 
relatief lage PAK-concentratie in Wemeldinge-specie. Voor deze specie vallen de 
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meeste concentraties .in de klasse van 30 tot 40 mg6kg-l droge stof. Bij lage of 
natuurlijke concentraties is veelal sprak? van een log-normale verdeling. Dit wil 
zeggen dat er een vrij grote kans is ,een waarneming te doen, die een getal 
oplevert enkele malen groter dan de 30 tot 40 mg-kg-' d.s. 

30 - 
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x 10 
PAK concentratie (mg/kg d.s.) 

Fig. 3.19 Frequentieverdeling van de PAK-coneewatie (mg rkg-' d.s.) in monsters 
Petroleumhaven-specie (9 van Staring). 
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Fig. 3.20 Frequentieverdeling van de PAK-concentratie (mg Ag'' a.s.) in monsters 
Wemeldinge-specie (9 van Staring). 

In de figuren weergegeven in aanhangsel 5 zijn per specie de histogrammen van 
de frequentieverdeling per individuele PAK gegeven. Ook nu zijn uitschieters in 
de figuren opgenomen. Voor zowel Petroleumhaven-specie als voor de Wemel- 
dinge-specie zijn de histogrammen gegeven van de 9 verschillend PAK van 
Staring Centrum. Uit de figuren blijkt dat, overeenkomstig de gemiddelde PAK- 

61 



concentratie, in het geval van Petroleumhaven-specie de meeste concentraties van 
de individuele PAK redelijk normaal verdeeld zijn en dat de concentraties in de 
Wemeldinge-monsters minder normaal verdeeld zijn. Dit laatste is weer een 
gevolg van de lagere concentratie van de individuele PAK in Wemeldinge-specie. 

Ook voor minerale olie zijn histogrammen gemaakt. Dit laat een vergelijkbaar 
beeld zien (figuur 3.21 en 3.22). De meeste monsters van de Petroleumhaven- 
specie vallen in de klasse 11000 tot 13000 mgkg-' d.s., en voor de Wemeldinge- 
specie in de klasse 1500 tot 1700 mg-kg" d.s. De frequentieverdeling voor de 
landfarms Petroleumhaven is redelijk normaal verdeeld. De frequentieverdeling 
van de landfarms Wemeldinge is hier ook minder normaal verdeeld. De uitschie- 
ters zijn echter minder hoog t.o.v. het maximum als bij de verdeling van de PAK 
(hier maximaal 2 x en bij de PAK 3 x). 

x 1000 
minerale olie concentratie (mg/kg ds) 

Fig. 3.21 Frequentieverdeling van de concentratie minerale olie (mg kg-' d.s.) in monsters 
Petroleumhaven-specie. 
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Fig. 3.22 Frequentieverdeling van de concentratie minerale olie (mg *g-' d.s.) in monster 
Wemeldinge-specie. 

Relatie PAK- en minerale oliegehalte 
In figuur 3.23 en 3.24 is voor elk monster de concentratie minerale olie uitgezet 
tegen de concentratie PAK voor respectievelijk Petroleumhaven specie en Wemel- 
dinge-specie. Hieruit blijkt dat in de Petroleumhaven specie het minerale oliege- 
halte gerelateerd is aan het PAK-gehalte (?=0,659). Monsters met een hoog 
minerale oliegehalte hebben ook een hoog PAK-gehalte. De bron van de veront- 
reiniging kan voor zowel minerale olie als voor PAK gelijk zijn. Het is ook 
mogelijk dat door de langdurige aanwezigheid van olie in de bodem van de 
Petroleumhaven dit is gaan werken als extractiemiddel en de PAK heeft geconcen- 
treerd. In de Wemeldinge specie is het minerale oliegehalte niet gerelateerd aan 
het PAK-gehalte (?=0,270). Monsters met een hoog minerale oliegehalte hebben 
niet altijd een hoog PAK-gehalte. De bron voor de verontreiniging van minerale 
olie en PAK zal in de Wemeldinge-specie verschillend zijn. 
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Fig. 3.23 Concentratie minerale olie (mgkg-' d.s.) uitgezet tegen de concentratie PAK 
(mg kg-' ds.) in monsters Petroleumhaven-specie. 
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Fig. 3.24 Concentratie minerale olie (mg kg" ds . )  uitgezet tegen de concentratie PAK 
(mg kg-' ds . )  in monsters Wemeldinge-specie. 

Relatie organische-stof en PAK- of minerale oliegehalte 
In de figuren 3.25 en 3.26 is het voor elk monster het organische-stofgehalte 
uitgezet tegen het PAK-gehalte voor de Petroleumhaven- en Wemeldinge-velden. 
Hieruit blijkt dat in de Petroleumhaven-velden het organische-stofgehalte licht 
gerelateerd is aan het PAK-gehalte (?=0,438). Een verdubbeling van het 
organische-stofgehalte leidt tot een (licht) verhoogd PAK-gehalte. In de monsters 
van de Wemeldinge-velden is het organische-stofgehalte niet gerelateerd aan het 
PAK-gehalte (?=O, 105). Een verhoogd organische-stofgehalte leidt in dit geval 
niet direct tot een verhoging van het PAK-gehalte. 

64 



' 

f? 
o! 
u 1 M -  
P 
if 

// 
' 

' 
' ' 

' 

4 I 8 7 D 9 10 11 12 13 l 4  15 16 

organisch stof gehalte CM 

Fig. 3.25 Organische-stofgehalte (%) uitgezet tegen het PAK-gehalte (mg *g-' d.s.) voor de 
monsters uit de Petroleumhaven-specie. 

Fig. 3.26 Organische-stofgehalte (96) uitgezet tegen het PAK-gehalte (mg *g-' d-s.) voor de 
monsters uit de Wemeldinge-specie. 

In de figuren 3.27 en 3.28 is het voor elk monster het organische-stofgehalte 
uitgezet tegen het minerale oliegehalte voor de Petroleumhaven- en Wemeldinge- 
velden. Hieruit blijkt dat in de Petroleumhaven-velden het organische-stofgehalte 
licht gerelateerd is aan het minerale oliegehalte (?=0,376). In de monsters van de 
Wemeldinge-velden is het organische-stofgehalte ook licht gerelateerd aan het 
minerale oliegehalte (?=0,360). Bij de bespreking van de resultaten over de 
afbraak wordt ook gekeken naar de relatie tussen PAK, minerale olie en 
organische-stof ( 5  3.2.4). 
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Organische-stofgehalte (96) uitgezet tegen het minerale oliegehalte (mg *g-' a.s.) 
Petroleumhaven-specie. 
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Fig. 3.28 Organische-stofgehalte (96) uitgezet tegen het minerale oliegehalte (mg *g-' d.s.) 
Wemeldinge-specie. 

Verdeling PAK-profiel 
Om een idee te krijgen van de verdeling van de afzonderlijke PAK-componenten 
over de twee species is het relatieve gehalte van de PAK-componenten 
weergegeven in tabel 3.15, zowel van de vers gestorte specie als van de 
gedeeltelijk gereinigde specie aan het einde van het experiment. In beide species 
wordt het aandeel van de zwaardere PAK groter, wat wijst op het verdwijnen van 
de makkelijker afbreekbare lichtere PAK. 
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Tabel 3.15 Relatieve PAK-gehalte (gemiddeld) in het bewerkte Petroleumhaven- en 
Wemeldinge-veld (som 16 PAK EPA is 100%). 

PAK-component 

1 naftaleen 
2 acenaftyleen 
3 acenafteen 
4 fluoreen 
5 femtreen 
6 antraceen 
7 fluoranteen 
8 pyreen 
9 benz[a]antraceen 
10 chryseen 
11 benzo[b]fluoranteen 
12 benzo[k]fluoranteen 
13 benzo[a]pyreen 
14 dibenzo[ a,h] antraceen 
15 benzo[ghi]peryleen 
16 indeno[l23-cd]pyreen 
Totaal conc. 9 PAK Staring 
(mgkg-' ds.) 

(* niet te bepalen i.v.m. storen 

Petroleumhaven-specie (%) Wemeldinge-specie (%) 
begin eind begin eind 

2.9 O 3.8 O 

(08-07-1994) (02-09-1996) 

* * 1 * 
8.5 2.8 2.6 1.1 
25,8 6.7 12.3 5.9 
10,7 4.5 4 2  1 3  
20,2 13,8 21,3 21,o 
12.1 7.7 14.3 11.9 
5 .O 6.5 7.4 8.3 
4.8 11.8 7.0 10.7 
2.7 8.4 6.5 9.8 
1,4 3.9 3.3 4,3 
24  10,8 6.7 9.6 
0-2 1.9 0.6 1 4  
1 3  10.2 4 3  6,4 
1,7 11.1 5,6 8,1 
533 93 51 28 

monstermatrix) 

3.2.2 Afbraak van PAK 

De afbraak van PAK is 787 dagen gevolgt. In de onbewerkte velden is een 
onderscheid gemaakt tussen de aërobe bruine bovenlaag (k O tot maximaal 15 cm) 
en de daaronder liggende anaërobe/partieel aërobe onderlaag (* 15 tot 90 cm) zie 
hiervoor ook figuur 3.1 t/m 3.4 blz 26 t/m 28. Figuur 3.29 en 3.30 geven het 
verloop van de PAK-gehalte in de Petroleumhaven-specie van respectievelijk de 
onbewerkte en de bewerkte velden. Figuren 3.31 en 3.32 geven op soortgelijke 
wijze het verloop van de PAK-gehalte in de Wemeldinge-specie. In de figuren zijn 
meetresultaten van alle monsters weergegeven, de lijn verbindt het gemiddelde van 
elke monstemame. Tabel 3.16 en 3.17 geeft de afbraakpercentages van de twee + 
drie, vier, vijf + zes ringen en het afbraakpercentage van de som PAK van Staring. 
De grafieken en tabellen van het verloop van het PAK-gehalte van de individuele 
PAK-componenten staan gegeven in aanhangsel 4 en 6. In aanhangsel 7 staan 
tevens resultaten uit de figuren 3.29 tot 3.32 weergegeven met de daarbij behoren- 
de 95% betrouwbaarheidsinterval. Dit geeft een beeld van de mate van spreiding 
van de monsters. 
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a .. .! lÒ0 200 3W% 5iO 800 900 
tijd na start landfarming60Qda~~) 

bovenlaag -bovenlaag gemiddeld 
A onderlaag --. onderlaag gemiddeld 

Fig. 3.29 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring in mg kg-' d.a) in het onbewerkte Petro- 
leumhaven veld. 

lWO' 

Fig. 3.30 Verloop PAK-gehalte (9 van Stanng in mgkg' d.s.) in het bewerkte Petroleumha- 
ven-veld. 
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P ;=t 

lbo 260 360 4 0  500 660 760 8k 9k 
tijd na start landfarming (dagen) 

8 bovenlaag -bovenlaag gemiddeld 
A onderlaag - onderlaag gemiddeld 

Fig. 3.31 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring in mg kg*' a.s.) in het onbewerkte Wemel- 
dinge-veld. 

8 

O b  lbo 200 360 &O 5b0 6;)O 7b0 8;)O 9bO 
tijd na start landfarming (dagen) 

Fig. 3.32 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring in mgkg-' ds . )  in het bewerkte Wemeldinge- 
veld, 
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Tabel 3.16 Begin en eind concentratie PAK (in mg rkg" a.s.) en afbraak (%) in de Petroleum- 
haven velden. 

PAK-component 
(aantal Mgen) 

2+3 
4 
5+6 
som 9 Staring 

bewerkt 

begin eind afbraak 
425 18 96 
170 21 88 
39 17 53 
533 39 93 

onbewerkt 

PAK-component bewerkt 
(aantal ringen) 

begin eind afbraak 
2+3 30 11 63 
4 29 18 38 
5+6 13 11 15 
som 9 Staring 52 29 44 

boven 
begin eind afbraak 
407 22 95 
149 31 79 
34 20 41 
503 53 89 

onbewerkt 
boven onder 

begin eind afbraak begin eind afbraak 
23 13 43 26 13 50 
25 21 16 26 20 23 
12 12 O 12 10 17 
44 34 23 47 31 34 

onder 
begin eind afbraak 

407 176 57 
149 100 33 
34 25 26 
503 243 52 

De eindconcentraties PAK en minerale olie in de Petroleumhaven- en de 
Wemeldinge-velden zijn het gemiddelde van de laatste 3 monstemames. In figuur 
3.29 is te zien dat het PAK-gehalte in de bovenlaag van het onbewerkte 
Petroleumhaven-veld in 787 dagen daalt van 503 mg-kg-' d.s. naar 53 mg-kg-' 
d.s. en het gehalte in de onderlaag daalt van 503 mg-kg-' d.s. naar 243 mg-kg" 
d.s. Dit komt overeen met een afname van respectievelijk 89 en 52 %. Figuur 3.30 
geeft het verloop van het PAK-gehalte in het bewerkte Petroleumhaven-veld. Het 
PAK-gehalte daalt hier in 787 dagen van 533 mg-kg" d.s. naar 39 mgkg" d.s. 
Dit is een afname van 93%. Zoals verwacht is de daling van het PAK-gehalte in 
de bovenlaag van het onbewerkte Petroleumhaven-veld hoger dan de daling in de 
onderlaag van dit veld. Met name de lichtere PAK-componenten, de t w e e m e  
ringen en de vier ringen, breken in de onderlaag minder snel af dan in de 
bovenlaag (zie tabel 3.16). In alle gevallen breken de lichtere PAK-componenten 
sneller af dan de zwaardere PAK-componenten (zie aanhangsel 6). 

Het verloop van het PAK-gehalte in het onbewerkte Wemeldinge-veld is gegeven 
in figuur 3.31 en tabel 3.17. Door de punten is een met de kleinste kwadraten 
methode berekende rechte weergegeven. In de bovenlaag daalt het PAK-gehalte 
van 44 mg-kg-' d.s naar 34 mgmkg-' d.s., een afname van 23%. Het PAK-gehalte 
in de onderlaag daalt van 47 mgskg-' d.s. naar 31 mg-kg-' ds., een afname van 
34%. Figuur 3.32 geeft het verloop van het PAK-gehalte in het bewerkte 
Wemeldinge-veld, ook hier is de berekende rechte weergegeven. Hier daalt het 
PAK-gehalte van 52 mg*kg-' d.s. naar 29 mgkg-' d.s., een afname van 44%. 

Vergelijkt men de afbraak van PAK in de bewerkte Petroleumhaven-velden met de 
afbraak van PAK in de bewerkte Wemeldinge-velden, dan is te zien dat de afbraak 
in het Petroleumhaven-veld bijna drie maal zo hoog is dan in het Wemeldinge- 
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veld. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door de hoogte van het PAK-gehalte. In de 
Petroleumhaven-specie is het PAK-gehalte tien maal zo hoog dan in de 
Wemeldinge-specie. Het biologisch beschikbare deel van de PAK is daarom in de 
Petroleumhaven-specie groter dan in de Wemeldinge-specie. 
Ten tweede wordt dit verschil veroorzaakt door het verschil in beschikbaarheid 
van PAK voor de micro-organismen. In de Petroleumhaven-specie is een groot 
deel van de PAK opgelost in de minerale olie aanwezig. In de olie zitten geen 
micro-organismen, maar de PAK kunnen via diffusie naar het oppervlak van de 
olie bewegen waar wel micro-organismen aanwezig zijn. De diffusie snelheid van 
PAK in de olie is groot waardoor de PAK snel beschikbaar komen voor de micro- 
organismen. In de Wemeldinge-specie is de PAK niet opgelost in de minerale olie. 
Een derde aspect dat de afbraak kan beïnvloeden is de structuur van de specie. In 
de Petroleumhaven-specie treedt veel meer scheurvorming op dan in de 
Wemeldinge-specie. Hierdoor kan meer zuurstof in de aggregaten komen wat de 
afbraak ten goede komt. De structuur van de Wemeldinge-specie gaat na bewerken 
sneller achteruit dan in de Petroleumhaven-specie. De zuurs tofvoorziening in de 
Wemeldinge-specie wordt hierdoor slechter wat tot een tragere afbraak kan leiden. 

Om het effect van bewerken te onderzoeken moeten drie situaties vergeleken 
worden. Het bewerkte veld, de bovenlaag van het onbewerkte veld en de 
onderlaag van het onbewerkte veld. De bovenlaag van het onbewerkte veld (tot 15 
cm) is de gehele periode aëroob geweest. In deze laag is dus een grotere afbraak 
te verwachten. De onderlaag van het onbewerkte veld is anaëroob gebleven en zou 
dus een constant PAK-gehalte moeten vertonen. Het bewerkte veld wordt 
beschouwd als 6én laag waar de ontstane aërobe bovenlaag steeds weer wordt 
gemengd met de anaërobe onderlaag. In deze gehele laag is geen sprake geweest 
van aërobie over de gehele periode (zie fig. 3.1 en 3.3, blz 26 en 27). 
Vergelijkt men nu de afbraak van het bewerkte Petroleumhaven-veld met de 
bovenlaag van het onbewerkte Petroleumhaven-veld dan is te zien dat de afbraak 
in de bovenlaag van het onbewerkte veld iets hoger is dan in het bewerkte veld. 
Deze bovenlaag maakt echter maar 16% uit van de totale laagdikte van het 
onbewerkte veld. Kijkt men naar het bewerkte veld en de onderlaag van het 
onbewerkte Petroleumhaven-veld dan is de afbraak in het bewerkt veld duidelijk 
hoger. Bij de Wemeldinge-velden is de afbraak in de bovenlaag van het 
onbewerkte veld lager dan in het bewerkte veld. 

Bij de bewerkte Petroleumhaven specie is een duidelijk twee fasen patroon 
waarneembaar. Tot ca. 400 dagen (na de tweede zomer) verdwijnt ca 1 mg PAK 
per dag. In de tweede fase neemt de afbraaksnelheid duidelijk af. Uitgaande van 
het concept van extensieve landfanning zou voor deze situatie na 400 dagen 
kunnen worden overgegaan op een extensievere behandeling. De structuur van de 
specie is na 400 dagen echter nog niet zodanig dat op termijn aërobe 
omstandigheden verzekerd kunnen blijven. Dit aspect verdient nog aandacht. 

Ook is opvallend dat in de onderlaag van het onbewerkte Petroleumhaven-veld de 
afbraak relatief hoog is. Verwacht werd dat in de anaërobe onderlaag de afbraak 
vrij gering zou zijn. Mogelijk is de onderlaag wel anaëroob maar dit betekent niet 
dat er geen aanvoer van zuurstof is. De consumptie van zuurstof is echter gelijk 
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aan de aanvoer. Hierdoor is het mogelijk dat er ook in de schijnbaar anaërobe 
zone afbraak plaatsvindt. Er kunnen ook nog andere stoffen als elektronen donor 
dienen, bijvoorbeeld nitraat. 

D? 
Q 

Een ander aspect dat een overschatting van de werkelijke afbraak kan veroorzaken 
is de bemonstering van de onderlaag. Deze laag is bemonsterd met behulp van een 
guts. Tijdens een steek in de onderlaag is het mogelijk dat een deel van de laag 
weggedrukt wordt waardoor niet de gehele onderlaag bemonsterd wordt. 
Doordat in de onbewerkte velden slootjes zijn gegraven voor de ontwatering is in 
deze velden toch een soort bewerking uitgevoerd. Ook dit kan de afbraak in de 
onbewerkte velden hebben beïnvloed. 

Een laatste aspect dat invloed kan hebben op het verdwijnen van PAK is de 
uitzakking van minerale delen. Als de zwaardere minerale delen uitzakken, en de 
lichtere organische delen naar boven verdrongen worden, dan kan dat betekenen 
dat PAK gebonden aan de organische-stof ook naar boven verdrongen wordt. 
Hierdoor lijkt het dat PAK in de onderlaag afgebroken wordt, maar eigenlijk 
wordt de PAK alleen naar boven verdrongen. Dit aspect wordt in 0 3.2.7 nader 
besproken. 

3.2.3 Afbraak minerale olie 

+ 
L I 

I 
+ d +  1 

b 
C 
I 
.- 

O0 lbo 
~ ~~~ 

200 300 400 500 600 700 800 900 
tijd na start landfarming (dagen) 

bovenlaag - bovenlaag gemiddeld 
+ onderlaag - - onderlaag gemiddeld 

Fig. 3.33 Verloop minerale oliegehalte (mg *g-' d.s.) in het onbewerkte Petrobumhaven-veld. 
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O b  1ÒO 2bO 40 400 4 0  660 760 40 S 
tijd na start landfarming (dagen) 

o 

Fig. 3.34 Verloop minerale oliegehalte (mg 4g-l d.s.) in het bewerkte Petroleumhaven-veld. 

L .- 
E 160 260 300 4b0 5b0 800 9 

tijd na start landfarming60Pdals) 
= b ove n I aa g -bovenlaag gemiddeld 
+ onderlaag - -onderlaag gemiddeld 

o 

Fig. 3.35 Verloop minerale oliegehalte (mg 4g-l d.s.) in het onbewerkte Wemeldinge-veld. 
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3 .  b 
E v ' 1  

begin eind afbraak 

10936 3096 72 

t . 
lÒ0 260 360 4ÓO &O, 660 760 8ÒO 5 

tijd na start landfarming (dagen) 

begin eind af- begin eind afbraak 

10891 4722 57 10891 8152 25 
braak 

o 

bewerkt 

begin eind afbraak 

2216 719 68 

Fig. 336 Verloop minerale oliegehalte (mg Ikg-' d.s.) in het bewerkte Wemeldinge-veld. 

onbewerkt 
boven onder 

begin eind af- begin eind afbraak 

1923 771 60 1923 851 56 

braak 

Tabel 3.18 Begin en eind concentratie minerale olie (mgkg" a.s.) en afbraak (9%) Petroleum- 
haven- velden. 

onbewerkt 
bewerkt I boven I onder 

De afbraak van minerale olie is in het bewerkte Petroleumhaven-veld iets hoger 
dan in het bewerkte Wemeldinge-veld. De afbraak van olie is in de bovenlaag van 
beide velden vrijwel gelijk. In de onderlaag van het Wemeldinge-veld is de 
afbraak van olie vrij hoog (56%). 
De afbraak van minerale olie in het bewerkte Petroleumhaven-veld komt pas de 
derde zomer goed op gang. Dit komt overeen met andere (react0r)experimenten 
waar de afbraak van olie in Petroleumhaven-specie ook pas laat op gang komt. 
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3.2.4 Relatie tussen afbraak PAK, minerale olie en organische-stof 

Niet alleen PAK en minerale olie zijn onderhevig aan biologische omzetting, maar 
ook de grootte hoeveelheid organische-stof. In deze paragraaf wordt nagegaan of 
er relatie bestaat in de omzetting van de verschillende stofgroepen. Hiertoe zijn 
voor elk proefveld de gemiddelde gemeten gehalte, uitgerekend als percentage van 
het begin gehalte, weergegeven tegen de tijd (fig. 3.37 t/m 3.42). 
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Q) 
En 50 - 

b.., 
-4-4"" '-.p.+- .--.--l_______l 

'0 100 260 360 460 560 600 760 800 ! 
tijd na start ladfarming (dagen) 

--b olie -0- 9 PAK Staring *- organische stof 

10 

Fig. 3.37 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring), olie en organische-stof (96) in de bovenlaag 
van het onbewerkte Petroleumhaven-veld. 

250 I 

O 100 200 300 400 500. 600 700 800 5 
o '  

tijd na start landfarming (dagen) 
+I- olie -0- 9 PAK Staring *-organische stof 

Fig. 3.38 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring), olie en organische-stof (%) in de onderlaag 
van het onbewerkte Petroleumhaven-veld. 
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Voor de Petroleumhaven-specie gaat zeker in de eerste jaar de afbraak van PAK 
en minerale olie sneller dan die van het organische-stof. PAK breekt weer sneller 
af dan minerale olie. Het tweede jaar lopen de 3 lijnen parallel, hetgeen kan - 

wijzen op een gezamenlijke afbraak. 

2oo I 

150 t d n 
R 
W 

%4-0 
"Y ----.).-------. 

160 260 300 460 560 660 7Ó0 800 9 
tijd na start landfarming (dagen) 

-olie -+9 PAK Staring +organische stof 

Fig. 3.39 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring), minerale olie en organische-stof (96) in het 
bewerkte Petroleumhaven-veld. 

30t) I60 260 3b0 460 560 660 760 8bO 900 
tijd na start landfarming (dagen) 

+ olie -+- PAK 9 staring 4- organische stof 

Fig. 3.40 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring), minerale olie en organìsche-stof (%) in de 
bovenlaag van het onbewerkte Wemeldinge-veld. 
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Fig. 3.41 Verloop PAK-gehalte (9 van Stanng), minerale olie en organische-stof (%) in de 
onderlaag van het onbewerkte Wemeldinge-veld. 
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20b lbo 200 3b0 460 500 6b0 760 . 860 I 
tijd na start landfarming (dagen) 

+olie -0- PAK 9 staring +organische stof 

Fig. 3.42 Verloop PAK-gehalte (9 van Stanng), minerale olie en organische-stof (96) in het 
bewerkte Wemeldinge- veld. 

Olie breekt in de Wemeldinge-specie makkelijker af dan PAK en organische-stof. 
Voor deze laatste 2 gaat de afbraak zeer langzaam. 
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3.2.5 Emissie via afgevoerd water 

Het water van de proefvelden is afgevoerd via de drainage en afpompen. Beide 
waterstromen zijn bemonsterd. De tweede helft van 1995 en de eerste helft van 
1996 vormden een zeer droge periode, waardoor er maar zeer beperkt drainwater 
kon worden bemonsterd. 

Drainagewater 
Per speciesoort zijn de drains gekoppeld, zodat de gemeten gehaltes golden voor 
beide velden. Het drainwater was gedurende het gehele onderzoek helder en 
vrijwel kleurloos. In de winter vormde zich gedurende een periode een drijflaag in 
de put waar de drains in uitkwamen. Dit was geen olie, maar werd veroorzaakt 
door ijzer en resten van micro-organismen. Er kon geen olie- of PAK geur worden 
waargenomen, wat bevestigd werd door een analyse (Tabel 3.20). 

Tabel 3.20 PAK-gehalte in het drainwater (pgr 

PAK-component 

1 naftaleen 
2 acenaftyleen 
3 acenafteen 

4 fluoreen 
5 fenantreen 
6 antraceen 
7 fluoranteen 
8 pyreen 

9 beu[  alantrazeen 
10 chryseen 
1 1 benzo[b]fluoranteen 
12 benzo[k]fluoranteen 
13 benzo[a]pyreen 
14 dibenz[ ahlantraceen 
15 benzo[ghi]peryleen 
16 indeno[ 123-cdlpyreen 

(*) som 6 PAK Bomeff 
(+) som 10 PAK VROM 

som 16 PAK EPA 

b = de bepaalbaarheidsgrens 

Wemeldinge 
17-08- 1994 28-02- 1996 

1,400 
n.b. 

< 0,200 
< 0,100 

0,060 
0,001 b 

< 0,020 
0,010 

< 0,001 

0,001 b 
0,001 b 

< 0,001 

< 0,001 
< 0,002 

0,001 b 

0,002 b 

~ ~~ 

< 0,044 
n.b. 

e 0,070 
0,009 
0,019 

< 0,002 
e 0,040 
e 0,033 

0,005 
0,008 

< 0,010 
< 0,010 
< 0,004 

0,006 
< 0,020 

0,050 

0,020 0,130 
1,470 e 0,200 
1,470 0,310 

I. 

Petroleumhaven 
17-08-1994 28-02-1996 

e 0,500 e 0,044 
n.b. n.b. 

< 0,200 0,193 

< 0,100 0,033 
0,020 b 0,012 
0,002 < 0,002 

< 0,020 < 0,040 
0,006 e 0,033 

< 0,001 < 0,005 
0,001 b < 0,008 

< 0,001 < 0,010 
< 0,001 < 0,010 
< 0,001 0,004 
< 0,001 < 0,006 
< 0,002 < 0,020 
e 0,020 e 0,050 

e 0,020 e 0,130 
< 0,500 < 0,200 
< 0,100 0,333 

PH+WD 
12-09-1996 2711 1/96 

< 0,060 < 0.012 + 
n.b. n.b. 

0,200 0.038 

< 0,020 < 0.005 
0,022 < 0.011 + 
0,003 0.002 + 

e 0,020 0.023* + 
0,008 e 0.010 
0,006 e 0.004 + 

e 0,008 e 0.005 + 
e 0,010 0.005 * 
e 0,010 e 0.005* + 

0,009 < 0.005* + 
0,005 e 0.003 
0,030 0.005* + 

e 0,040 0.005* + 
e 0,100 e 0.037 

0,106 e 0.126 
< 0,200 < O M 6  

Het zoutgehalte in het drainage water is langzaam gaan toenemen, zoals blijkt uit 
tabel 3.21 en 3.22 hetgeen in overeenstemming is met de hoeveelheid zout in de 
species. 
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Datum 

19-07-94 
21-07-94 
22-07-94 
03-08-94 
09-08-94 
16-08-94 
17-08-94 
23-08-94 
30-08-94 
12-09-94 

Dahlm 

debiet pH EC PO, Na K Ca Mg SO, C1 TOC 

35 7.85 380 0.18 &O 58,O 559 37.0 1646 341 34.8 
40 7.56 365 0.19 452 57.0 542 37,l 1638 268 33.6 
20 8,47 373 0.12 528 61,O 588 40.6 1775 306 34,9 

8.06 493 0.15 796 98,6 532 69.4 1418 1210 22.3 
7.66 573 0.07 579 71.7 609 57.7 1475 880 26.2 
7.73 667 0.08 682 77.5 646 63.5 1371 1250 25.2 
8.13 613 0.04 888 102 673 89.2 1560 1300 19.8 
7.89 797 0.06 855 97.4 676 115 1306 1860 24.1 
8.04 754 0.06 1043 110 697 105 1410 1750 19.8 
7.86 1115 ~0.01 1900 203 795 275 1870 3210 

(mvmin) ( m s h )  (mgfl) (mgfl) (mgfl) ( m a )  (mgfl> (mgfl) (mgfl) 

1 1-07-94 
1 1-07-94 
13-07-94 
13-07-94 
13-07-94 
13-07-94 
14-07-94 
15-07-94 
18-07-94 
19-07-94 
20-07-94 
21-07-94 
22-07-94 
25-07-94 
03-08-94 
09-08-94 
16-08-94 
17-08-94 
23-08-94 
30-08-94 
12-09-94 

570 
570 
600 
600 
600 
600 
360 
310 
335 
330 
155 
130 
110 
40 
70 
145 
230 
10 

7.79 
7.46 
7.54 
7,67 
7,63 
7.63 
7.54 
7.65 
7.46 
7.40 
7.50 
7.56 
7.7 1 
8,07 
7.58 
7.24 
7.39 
7.92 
7.86 
8.02 
7.72 

370 
3 90 
370 
330 
350 
3 60 
420 
470 
910 
1120 
1120 
1330 
1340 
1500 
4590 
3820 
3220 
2860 
3 430 
3320 
3310 

0.06 
0.06 
0.06 
0,06 
0.06 
0.07 
0.05 
0.06 
0.07 
0.07 
0,09 
0.08 
0.08 
0.06 
0.08 
0,08 
0.10 
0.10 
0.09 
0.09 

< 0,Ol 

574 
574 
501 
408 
473 
489 
508 
568 
1230 
1543 
1694 
2158 
2389 
2932 
1704 
6176 
5258 
5122 
7081 
5366 
5383 

66 
68 
65 
61 
64 
66 
66 
72 
118 
149 
145 
165 
171 
21 1 
318 
342 
363 
437 
36 1 
540 
496 

507 
559 
547 
514 
550 
553 
619 
668 
884 
944 
944 
970 
964 
95 1 
854 
809 
757 
83 8 
76 1 
75 8 
79 8 

Afgepompt water 
Het water op de velden is intensief in contact met de 

28.6 
333 
31.9 
30.6 
32,6 
33,O 
38.8 
43,3 
112 
150 
155 
188 
191 
246 
391 
454 
503 
543 
494 
586 
602 

1760 
1900 
1779 
1590 
1670 
1720 
1807 
1853 
1766 
1741 
1753 
1686 
171 1 
1662 
1358 
1291 
1188 
1 400 
1 204 
1305 
1290 

27 1 
315 
251 
226 
274 
293 
410 
576 
2190 
2770 
3070 
3780 
3800 
4660 
7740 
8430 
8940 
8620 
8490 
9460 
9260 

34.1 
34.2 
3 1.9 
26.8 
30.3 
28.6 
3 1.0 
3 1.2 
30.7 
29.5 
30,0 

28.8 
30.8 
32.2 
29,3 
29,7 
30,6 
24,4 
32.8 
25.1 

specie en zou daardoor 
vervuild kunnen zijn. Uit het zoutgehalte in dit water blijkt ook dat er uitwisseling 
is geweest met de specie (tabel 3.23). Het oorspronkelijk zoete regenwater is zout 
geworden. Dit water is bij bemonstering niet volledig helder. Er bevindt zich 
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afhankelijk van de diepte van de plas slib in. Dit slib met hieraan geadsorbeerde 
PAK zorgt voor een kleine verhoging van het PAK-gehalte (Tabel 3.24). 

Veld 

Sloot 

Wemeldinge 

Petroleumhaven 

Petroleumhaven klei- 
ne veld 

pH Ec PO, Na K Ca Mg SO, C1 
0") (mgfl) (mgfl) (mgfl)  mgf fl) (mgfl) (mgfl) (mgfl> 

8,23 166 0.023 267 26,O 93,9 40,4 211 421 

8,16 2480 < 0.010 4080 670 600 577 2447 7020 

7,07 1820 0.018 2695 428 842 537 3321 3930 

7,67 1390 0.025 1878 308 722 376 2689 2920 

Tabel 3.24 PAK-gehalte water op de velden (pg f') (30-09-1994). 
PAK-component 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

naftaleen 
acenaftyleen 

acenafteen 

fluoreen 

fenantreen 
antraceen 

fluoranteen 

PYreen 
benztalantrazeen 
chryseen 

benzo [ b] fluoranteen 
benzo [ klfluoranteen 

benzo[ alpyreen 
dibenz[ ahlantraceen 

benzo [ ghi] pery leen 
inden01 123-cdlpyreen 

(*) 

(+) 

som 6 PAK van Bomeff 

som 10 PAK van VROM 
som 16 PAK van EPA 

iemeldinge Petroleumhaven kleine veld 

0,42 
n.b. 

o, 1 
0,02 
0,08 
0,02 
0,27 
0,os 

< 0,Ol 
< 0,02 
< 0,03 
< 0,Ol 
< 0,Ol 
< 0,005 
< 0,02 
< 0,02 

1 ,o2 
n.b. 

0,46 
0,04 
0,19 
0,05 

0,15 
0.23 
0,06 
0,14 
0,05 

0,02 
0,007 

< 0,005 
0,03 

< 0,02 

0,86 + 
n.b. 

0,3 1 
0,02 
0,09 + 
0,05 + 
0,22 * + 
0,65 

0,04 + 
0.13 + 
0,11 * 
0,04 * + 
0,007 * + 

< 0,005 
< 0,02 * + 
< 0,02 * + 

0,27 0,22 0,38 

0,80 1,67 1 9 4 4  

1 ,o0 2,45 2,53 

Ook dit water voldoet nog aan de WVO normen (zie blz 17) voor lozing. Op de 
lokatie was het echter eenvoudig om te zorgen voor een verdere verlaging van het 
PAK-gehalte. Hiertoe is het afgepompte water verspreid over een veld dat niet als 
landfarm in gebruik was. Dit veld functioneerde als biologisch filter, waardoor in 
de verzamelsloot geen enkele maal PAK kon worden aangetoond. 
In de verzamelsloot waarin het drainwater en het via een veld gefiltreerde 
afgepompte water samenkwam kon geen PAK worden aangetoond (zie tabel 3.25). 



Tabel 3.25 Analyse resultaten Alcontrol .(pg i j ,  zwevende stof in mg i') van het water in de 
verzamelsloot voor de WVO vergunning 

momtemame datum 
rapport nummer 

kwik 

fluoranteen 

benzo[ blfluoranteen 

benzo[k]fluoranteen 

benzo[ alpyreen 

benzo[ ghilperyleen 

indeno[ 123-cdIpyreen 

som 6 PAK Bomeff 

PCB no. 28 

PCB no. 52 

PCB no. 101 

PCB no. 118 

PCB no. 138 

PCB no. 153 

PCB no. 180 

zwevende stof 

05-10-1994 03-1.1-1994 12-12- 1994 
(9440323) (9444421) (9450135) 

~ 

< 0.10 < 0.10 < 0,lO 

n.b. 0.06 < 0.02 

n.b. 

n.b. 

n.b. 

n.b. 

n.b. 

n.b. 

< 0.01 

< 0,Ol 

< 0,Ol 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 10 

< 0.01 

< 0.02 

< 0.01 

< 0.02 

< 0.02 

0.06 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 10 

< 0,02 
< 0.01 

< 0,Ol 

< 0.02 

< 0,02 

< 0.02 

< 0.01 

< 0,Ol 

< 0,Ol 

< 0,Ol 

< 0,Ol 

< 0,Ol 

< 0.01 

< 10 

3.2.6 Zoutgehalte in de specie. 

Gedurende het onderzoek is enkele malen het chloride gehalte in de specie 
gemeten (tabel 3.26 en 2.27). De gehalte, weergegeven als concentratie in het 
bodemvocht. In 1996 is er in de bewerkte velden sprake van een verhoging van 
het chloride gehalte. Dit is in  overeenstemming met de kleine hoeveelheid 
neerslag in die periode, waardoor er door de verdamping sprake was van 
concentrering van het zout. Onderin is het oorspronkelijke gehalte nog aanwezig. 
De bemonstering is niet intensief genoeg geweest om vast te stellen of het 
chloride in de onderste laag afkomstig is van bovenliggende lagen, of dat het om 
oorspronkelijk chloride gaat. 

Het niet bewerkte Wemeldinge-veld bevat een constant chloride gehalte over de 
volledige diepte, hetgeen aangeeft dat regenwater niet door de specie heengaat, 
maar oppervlakkig afspoelt naar de gegraven sloot. De specie zal daarom maar 
langzaam z'n zout verliezen. Dit is belangrijk voor de begroeiing, omdat de 
meeste gewassen slecht tegen zout kunnen. 
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In tegenstelling tot het constante chloride gehalte in de Wemeldinge specie is de 
verhoging in 1996 in het niet bewerkte Petroleumhaven-veld. Hier zal de 
begroeiing debet aan zijn, waardoor er ten gevolge van de verdamping door het 
gewas in de wortelzone een hoger chloride gehalte zal komen. 

Tabel 3.26 Chloride gehalte in het bodemvocht in de Petroleumhaven-specie (mg fl). 

diepte (cm-mv) 

2,5 
12,5 
22,5 
32,5 
42,5 
52,5 
62,5 
723 
82S 

Petroleumhaven-veld onbewerkt 
begin conc. 21-09-1995 08-08-1996 

3360 
3360 
3360 
3360 
3360 
3360 
3360 
3360 
3360 

860 
2683 2088 

4361 
4104 478 1 
4817 5539 

6737 
4513 7364 
4419 6617 
4508 4230 

Petroleumhaven-veld bewerkt 
iegin conc. 21-09-1995 08-08-1996 
3360 
3360 
3 360 
3 360 
3360 
3360 
3360 
3360 
3360 

5470 2301 
6066 1594 

1821 
6116 1098 
5474 1759 
5598 1270 
5353 2757 

3328 
3699 

Tabel 3.27 Chloride gehalte in het bodemvocht in de Wemeldinge-specie (mg€'). 

diepte (cm-mv) 

235 
12,5 
223 
32,5 
42,5 
52,5 
623 
72,5 
82,5 

Wemeldinge-veld onbewerkt 
,egin conc. 21-09-1995 08-08-1996 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 

12159 
17228 11916 
21555 10845 
33157 8275 
15753 13695 
11566 12061 
10395 12757 

16819 
12056 

Wemeldinge-veld bewerkt 
legin conc. 21-09-1995 08-08-1996 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 
15200 

8335 
6758 8313 

3728 
11707 5602 
8044 623 5 

5004 
9578 7454 
11631 10138 
95 12 12509 

3.2.7 Discussie afbraak PAK en minerale olie van de intensieve landfarm. 

In alle velden vindt afname plaats van zowel PAK als olie. Dit kan worden 
toegeschreven aan biologische activiteit. Vervluchtiging zal een relatief kleine 
bijdrage kunnen hebben gezien de kleine tot geen daling in de hete zomer van 
1994 in de bovenlaag van de velden. Opvallend is dat in 1994 geen tot weinig 
afbraak te signaleren was in de aërobe bovenlaag van Petroleumhaven, terwijl dit 
in het volgende jaar zeer snel ging. Dat in Petroleumhaven PAK snel kan afbreken 
is ook gebleken uit de andere experimenten met deze specie (Kleyntjes, 1995). 
Vermoedelijk is t.g.v. de verdamping in deze periode het zoutgehalte sterk 
toegenomen. Dit is nog eens extra versterkt door de toevoeging van gips, wat 
bedoeld was om de structuur te verbeteren. Dit zoutgehalte is helaas niet gemeten, 
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maar kan zeer hoog zijn geweest zodanig hoog dat het ten koste is gegaan van de 
biologische activiteit. 
In de bewerkte velden is de daling van de verschillende PAK in overeenstemming 
met de verwachtingen. De lichte PAK verdwijnen het snelst. In de 
Petroleumhaven-specie verdwijnt PAK snel en loopt de afbraak van olie hier 
achteraan. Dit kan worden verklaard door de correlatie tussen het PAK- en 
minerale oliegehalte. PAK is opgelost in de minerale olie aanwezig, en het 
minerale oliegehalte is hoog. Hierdoor zal de olie zich als aparte fase in de bodem 
bevinden. Micro-organisme bevinden zich aan de randen van de oliefase en breken 
hier PAK af. De diffusie van PAK in minerale olie is geen probleem, waardoor er 
continue PAK wordt aangevoerd en de concentratie snel daalt. Voor de afbraak 
van minerale olie moeten de micro-organisme vanaf de randen de minerale olie 
afbreken, wat gezien dat totale hoeveelheid olie traag zal gaan. Absoluut gezien 
verdwijnt er echter wel veel minerale olie. 

PAK-afbraak in de Wemeldinge-specie is een langzaam proces. Bij deze specie 
verdwijnt de olie sneller. In hoeverre het hoge zoutgehalte in de specie van 
invloed is op de afbraak is nog niet duidelijk. In cultures hebben de gemeten 
zoutgehalten nog geen grote invloed op de afbraak van PAK (van Andel, 1988). 

Opvallend is de afname van olie en PAK gedurende 1995 in de onderlaag van de 
niet bewerkte velden. Gezien de afwezigheid van zuurstof zou hier geen 
biologische activiteit kunnen zijn. Er is daarom nagegaan of er sprake kon zijn 
van een ander verdwijnproces. Voor de Petroleumhaven is waargenomen dat olie 
en PAK met gelijke snelheid verdwenen. Verder kon geen onderscheid worden 
gemaakt tussen lichtere en zwaardere PAK. Het vermoeden bestaat dat de olie als 
aparte fase aanwezig is in de specie. Deze fase wordt langzaam omhoog gedrukt 
of gaat via capillairen omhoog. Dit leidt niet tot een verhoging in de bovenlaag, 
omdat in deze bovenlaag afbraak plaats vindt. In Wemeldinge-specie is dit effect 
alleen waarneembaar voor olie en niet voor PAK. In tegenstelling tot 
Petroleumhaven-specie is in deze specie ook geen relatie tussen PAK en olie. In 
1996 is het niet bewerkte Petroleumhaven-veld verder ontwaterd. Het is 
waarschijnlijk dat dit proces al is gestart in 1995. Dit was niet zichtbaar in de 
kleur van de specie. Zwart is dan wel anaëroob, maar hoeft niet te betekenen dat 
er geen aanvoer is van zuurstof. De consumptie is echter gelijk aan de aanvoer. 
Hierdoor is het mogelijk dat er ook in de schijnbaar anaërobe zone PAK is 
verdwenen via een aëroob mechanisme. De toename van het gehalte droge stof en 
de specie in 1995 (fig. 3.8) is in overeenstemming met deze veronderstelling. 

De onbewerkte velden zijn in feite niet gedurende de gehele periode niet bewerkt. 
Door het graven van de sloot heeft grondverzet plaatsgevonden, wat als een 
bewerking kan worden gezien, die positief resultaat heeft gehad op de afbraak. 
Zo’n bewerking zal echter ook op toekomstige landfarms moeten plaats vinden om 
te zorgen voor een voldoende ontwatering. Het graven van een sloot of greppel 
maakt dus deel uit van de onbewerkt optie. 
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3 3  Indirecte kasfarm 

In de indirecte kasfarm is ervoor gezorgd dat de omgevingsomstandigheden 
dichter lagen bij het optimum voor biologische afbraak. 

3.3.1 Procescondities 

De waarnemingen m.b.t. de procescondities en activiteiten zijn voor de 
Petroleumhaven samengevat in tabel 3.28 en voor wemeldinge staan ze in tabel 
3.29. 

Tabel 3.28 Schematisch overzicht waarnemini 

1 

49 

61 

71 

78 

95 

97 

103 

111 

119 

130 

140 

154 

buiten- 
emp. "C 

17,6 

16,l 

17,s 

19,0 

15,l 

17,l 

8,6 

11,4 

11,2 

-2,o 

emp. 
OC - 

18,4 

20,2 

20,l 

24,6 

27,l 

23,4 

21,4 

23,4 

19,4 

11.5 

zuurstof- 
gehalte % 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Vocht- 
gehalte % 

27,2 

26,9 

26,9 

24,7 

247 

26,O 

25,4 

25.3 

25.5 

24.1 

n en acties conlainer petroleumhaven. 

actie 

ianbrengen specie in 
:ontainers en aanbren- 
gen meetapparatuur 

>laatsing zuurstofcellen 

Lfdekken containers 

zeven 

Dptimalisering venvar- 
ningssysteem 

temperatuur gemeten 
aan de rand container 

verwarming uitgescha- 
keld 

waarnemingen 

Specie droog korrelig 
en weinig grote kluiten 

explosie proefopstelling 

onderlaag heeft com- 
pacte structuur met 
zwarte kluiten. lijkt 
vochtiger dan boven- 
laag. 

20 cm onder maaiveld 
kluiten met binnenin 
zwartvorming 

korstvorming van eer- 
ste 10 cm 

ondergrond aanmerke- 
lijk droger dan boven- 
laag 

onder 10 cm korst 
droge losse structuur 

specie vlak boven 
verwarmingselement 
droog korrelig 
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Tabel 3.29 Schematisch. overzicht waarnemingen en acties container Wemeldinge. 

dag 
- 

1 

49 

61 

71 

78 

95 

97 

103 

111 

119 

130 

140 

154 

buiten- 
.emp°C 

18,O 

22,5 

18,5 

19,O 

14,9 

17,9 

10,4 

11,4 

11,6 

-2,o 

temp. 
O C  - 

18,4 

19,6 

18,6 

22.1 

26,3 

22.0 

21,l 

23.4 

16.8 

14,4 

zuurstof- 
gehalte % 

8,9 

9 2  

12 

12,s 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Vocht- 
gehalte % 

20,4 

22,l 

21,2 

21,3 

21,3 

21,3 

22,o 

25,3 

23,3 

21,4 

actie 

aanbrengen specie in 
containers en aanbren- 
gen meetapparatuur 

plaatsing zuurstofcellen 

afdekken containers 

zeven 

optimalisering verwar- 
mingssys teem 

temperatuur gemeten 
dicht bij containerwand 

temperatuur gemeten 
aan de rand container 

verwarming uitgescha- 
keld 

waarnemingen 

Specie droog korrelig en 
weinig grote kluiten 

explosie proefopstelling 

onderlaag heeft com- 
pacte vochtige structuur 
zonder zwarte kluiten. 

in onderlaag begint 
zwartvorming in de klui- 
ten 

In bovenlaag begint 
zwartvorming. Structuur 
is los. 

Korstvonning in boven- 
laag. Specie is niet erg 
nat. Veel condens- 
vorming op zeil 

Specie zeer klei-achtig. 
lijkt vochtiger 

Structuur zeer nat klei- 
achtig. Oppervlak bedekt 
met water. 

Petroleumhaven 
Bij het eerste veldbezoek bleek de temperatuur in de specie gelijk te zijn aan de 
buitentemperatuur. Het zuurstof gehalte was over hele profiel 2 1% wellicht als 
gevolg van goede beluchting van onderaf. De specie lijkt dieper onder maaiveld 
compacter en vochtiger te worden. In kluiten van de onderlaag is zwartkleuring 
waar te nemen. 

Op 9 oktober is de specie opnieuw gezeefd. Mede aanleiding hiervoor was het feit 
dat de specie in de Wemeldinge container niet over het gehele profiel een 
zuurstofgehalte van 21% bleek te bevatten. Een dag erna is het verwarmings- 
systeem geoptimaliseerd. Wegens afnemende buitentemperatuur daalde de 
temperatuur in de specie aanzienlijk. Er is een thermostaat aangesloten op de 
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verwarmingsketel die gekoppeld is aan sensoren die op 50 cm in de specie 
geplaatst zijn. 

Bij een veldbezoek op 17 oktober bleek deze wijziging effectief. Op een diepte 
van 90 cm wordt 29,lOC gemeten tegen een buitentemperatuur van 15°C. De 
specie is onderin losser van structuur geworden en de eerste 10 cm onder 
maaiveld tonen een harde korst. Aan deze situatie veranderde weinig tot in 
november de buitentemperatuur aanzienlijk is gedaald (110C). Op een diepte van 
90 cm wordt 24,5OC gemeten. Bij deze temperatuur werd ca 1 gasfles per dag 
verbruikt. 

Wemeldinge 
In september bleek het zuurstofgehalte van O cm tot 110 cm onder maaiveld af te 
nemen van 18% tot 5 %. De temperatuur op 90 cm was 23,7OC. De specie wordt 
naar beneden toe vochtiger maar er is geen zwartvorming in de kluiten waar te 
nemen. Na het zeven op 9 oktober bleek bij het veldbezoek twee dagen later dat 
het zuurstofgehalte over het gehele profiel 21% was. De derde zeef-actie bleek 
effect te sorteren. Ook hier is het resultaat van optimalisering van het 
verwarmingssysteem goed te merken. Op een diepte van 80 cm wordt een 
temperatuur gemeten van 27,7OC. Dit tegen een buitentemperatuur van 15°C. Wel 
worden op een diepte van 30 cm onder het maaiveld kluiten aangetroffen met 
zwartvorming. In de loop van de veldbezoeken in oktober en november lijkt de 
specie van Wemeldinge natter te worden terwijl er in september sprake was van 
een vrij losse droge structuur. Bij de laatste bezoeken blijft de specie los maar 
voelt meer nat klei-achtig aan. Het is een kneedbaar geheel geworden die doet 
vermoeden dat het vochtgehalte is gestegen. Bij de bepaling van vochtgehalte 
bleek dit niet het geval. Ook in het organische-stofgehalte is weinig verandering 
waargenomen. Kennelijk is aan de structuur iets veranderd waardoor de capaciteit 
om water vast te houden is afgenomen en vervloeing van de specie optreedt. 

Afbraak PAK 
Beide species gedragen zich zeer verschillend. In de figuren 3.43 en 3.44 is voor 
de twee species het verloop van het PAK-gehalte te zien over de gehele periode 
(zie ook aanhangsel 8). Duidelijk is dat het gehalte PAK bij de Petroleumhaven- 
specie vrijwel constant afneemt vanaf de eerste dag. Er lijkt geen invloed van de 
temperatuurverhoging in oktober. De temperatuur is kennelijk niet limiterend 
geweest, waardoor de minimaal gemeten temperatuur van 19OC hoog genoeg lijkt. 
Betreffende het effect van beluchting kan geen uitspraak worden gedaan aangezien 
vanaf dag 1 is belucht. Beluchting heeft ervoor gezorgd dat er continue sprake is 
geweest van een optimale beluchting. Dit was ook de opzet van het experiment; 
optimale condities vergelijken met de condities onder veldomstandigheden. De 
afbraak zal hierdoor bespoedigd zijn. Het effect van beluchten kan slechts vastge- 
steld worden indien er gedurende het experiment ook een periode geweest zou zijn 
zonder beluchting. Dit was wel het geval van 14 juli tot 24 augustus. Helaas kon 
in die periode niet worden gemeten. We is tijdens een veldbezoek op 9 september 
geconstateerd dat er meer zwartvorming in de kluiten aanwezig was hetgeen 
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aangeeft dat de zuurstofvoorziening limiterend was. De snellere afbraak van deze 
specie in de indirecte lasfarm in vergelijking met dezelfde specie op het bewerkte 
veld bij de Kreekraksluizen kan ook verklaard worden door de extra intensieve 
bewerking. Er is een aantal malen gezeefd en echt grote kluiten waren niet meer 
aanwezig. De specie was fijner verdeeld waardoor PAK gemakkelijker kon worden 
afge broken. 

- 

Bij de Wemeldinge-specie is nauwelijks afbraak waar te nemen. Anaërobie in de 
eerste fase en volledige aërobie in de latere fase van het experiment leidt niet tot 
een daling van PAK. Vergeleken met de specie van het bewerkte Wemeldinge- 
veld in de Kreekraksluizen blijft het PAK-gehalte gelijk, ca 30 mg-kg-' d.s. Ook 
temperatuurverhoging heeft geen invloed. 

- 2 a  

- n  
-26 

- 2 5  k 

f? 
3 

- 2 4 -  

- 2 J  w 

-*i!? W 

21 -w 

- 2 0  

Gedurende het experiment in Rosmalen is het PAK-gehalte van het bewerkte 
Petroleumhaven-veld in de Kreekraksluizen ca 100 mg0kg-I d.s. gebleven. Dit in 
tegenstelling tot het PAK-gehalte van dezelfde specie met extra intensieve 
bewerking. Hier is sprake van een daling van 100 mgkg-' d.s. naar ca. 
52 mgkg-' d.s. In het volgend jaar 1996 is het PAK-gehalte in het bewerkt veld 
gedaald tot 39 mg-kg-' d.s. Dit is een vergelijkbare daling, echter in een periode 
van 400 dagen. 

lm 129 

I t 

O 50 lp0 lstl 200 
aantal dagen na start 

---. tempaatuur - gemiddelde PAK-waden 

Fig. 3.43 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring in mg Rg-' a.s.) en de temperatuur in de specie 
van Petroleumhaven. 
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28 

n 
26 

25 

18 

17 

- 0  50 100 150 m.' 
aantal dagen na start --- temperatuur - gemiddelde PAK-waarden 

Fig. 3.44 Verloop PAK-gehalte (9 van Staring in mgkg" ds . )  en de temperatuur in de specie 
van Wemeldinge. 

Afbraak olie 
De specie van Petroleumhaven vertoont een vrij constante afbraak van olie. Het 
gehalte daalt van 7000 naar 4700 mg per kg droge stof. Uit figuur 3.45 is op te 
maken dat het oorspronkelijk gehalte bij het aanbrengen van de specie op de 
lokatie Kreekraksluizen 12000 mg/ kg d.s. was en is afgenomen tot 7000 mgkg-' 
d.s. bij het begin van de indirecte kasfarm tot 5600 mg0kg-l d.s. in december. De 
afname in de indirecte kasfarm, die meer is dan bij de bewerkte velden in de 
Kreekraksluizen, begint vanaf de eerste dag. Ook in geval van minerale oliegehalte 
is geen effect van beluchting en verwarming te constateren en zal de intensieve 
bewerking middels zeven invloed hebben. 

Bij de Wemeldinge-specie lijkt er sprake van enige afname van het minerale 
oliegehalte. Het is echter niet veel en waarschijnlijk is hier de direct beschikbare 
olie en PAK al verdwenen. In figuur 3.46 is waar te nemen dat het minerale 
oliegehalte bij het bewerkte proefveld bij Kreekraksluizen constant blijft op het 
niveau van 850 mgakg-' d.s. Na het zeven van de specie is het gemeten minerale 
oliegehalte in de beginsituatie van de indirecte kasfarm hoger. Er is beter 
gehomogeniseerd en ook kluiten met anaërobie binnenin zijn gebroken. Er is een 
gemiddeld hogere waarde gevonden voor het minerale oliegehalte (1200 mgkg-' 
d.s.). In de indirecte kasfarm daalt het minerale oliegehalte weer tot ca. 850 
mg-kg" d.s. Het minerale oliegehalte, gerekend vanaf het aanbrengen in de 
Kreekraksluizen, is gedaald van 
2200 mg-kg-' d.s. tot 850 mg-kg" d.s. Het afbraakproces vanaf 850 mg-kg-' d.s. 
is blijkbaar niet te versnellen door het verbeteren van de procescondities zoals 
temperatuurverhoging, beluchten en extra zeven. 

Fig. 3.45 Verloop minerale oliegehalte in de specie van Petroleumhaven. 

Fig. 3.46 Verloop minerale oliegehalte in de specie van Wemeldinge. 
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3.4 Ontwateringsexperiment 

In een laag specie met een dikte van d cm op een ondoordringbare laag (b.v. 
HDPE-folie) zal de waterdruk met de diepte toenemen en onderin een waarde van 
d cm waterkolom hebben. Dit wordt een hydrostatische drukverdeling genoemd. 
Wordt op de HDPE-folie een drainagelaag aangebracht met een zeer goede 
ontwatering, dan wordt de waterdruk op de overgang specie - drainlaag O en 
bovenin de specielaag -d cm waterkolom (d = dikte specielaag). Deze daling van 
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de waterdruk in de hele specielaag met d cm waterkolom heeft tot gevolg dat 
water uit de specie stroomt, de specie ontwaterd er, dichter wordt. Omdat de 
waterdoorlatendheid van de specie zeer laag is vergt deze ontwatering flink veel 
tijd. Dit ontwaterings- en verdichtingsproces wordt consolidatie genoemd. De 
gedachte is om het consolidatieproces aanzienlijk te versnellen en te vergroten 
door in de drainagelaag een onderdruk p aan te brengen. Dit idee is getest in 
laboratoriumproeven en een proef op realistische schaal in een container. 

3.4.1 Laboratoriumexperimenten 

In een experiment waarbij verschillende onderdrukken zijn aangebracht is 
nagegaan wat het effect was van de onderdruk op de ontwatering. In figuur 3.47 is 
de cumulatieve hoeveelheid onttrokken water uitgezet tegen de tijd bij 
verschillende onderdrukken (hangende waterkolom). Op basis van deze figuur kan 
worden geconcludeerd dat in de gebruikte laboratorium opstelling het aanleggen 
van een onderdruk een positief effect heeft op de ontwatering. Ontwatering van 50 
ml komt overeen met 12 mm ontwatering. De ringen bevatten een laag van 72 mm 
specie of te wel totaal 300 ml. Aan het einde van het experiment liet de specie los 
van de wand (krimp). Baseren we ons op het eerste deel van de curve dan neemt 
de ontwatering bij het aanleggen van onderdruk toe van vrijwel niets tot enkele 
mm per dag. 

go, 1 

I 
D S 10 1s 

Tmu.nQ. 
t l J d  Cmln) 

Fig. 3.47 Ontwatering van Petroleumhaven-specie in een laboratorium opstelling. 
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3.4.2 Containerproef 

De containerproef is opgezet om na te gaan of het aanleggen van een onderdruk 
onder een landfarm een positief effect zal hebben op de ontwatering. De container 
is gebruikt om een voor de praktijk meer realistische schaal te hebben. De proef is 
uitgevoerd op het terrein van Heymans. Een container is in twee compartimenten 
opgedeeld, waarbij de drainbuis in het ene compartiment een vrije uitstroom heeft 
en in het andere compartiment een geforceerde uitstroom met een zuiging van 1,5 
m waterkolom kan worden gecreëerd. In de container is op een 60 cm dikke 
drainlaag een laag van f 160 cm specie afkomstig uit de Petroleumhaven gestort. 

Vóór storting zijn tensiometers geplaatst op verschillende diepten. De onderste 
tensiometer was halverwege in de drainlaag geplaatst en de rest op verschillende 
hoogten boven de drainlaag in de specielaag. Door het Staring Centrum werd de 
drukhoogte gemeten, terwijl Heymans de afvoer, neerslag en zakking heeft 
gemeten. Uit de resultaten in tabel 5.16 blijkt dat in het compartiment met 
onderdruk eerder water wordt opgevangen dan uit het compartiment met vrije 
uitstroom. Dit lijkt op zich een positief resultaat. Onderdruk aanleggen zorgt 
ervoor dat er sneller en meer water aan de specie wordt onttrokken. Op 15 
december bleek dat in korte tijd een relatief grote hoeveelheid water was 
onttrokken. Waarschijnlijk zijn in de specie scheuren ontstaan tot in de 
drainagelaag, waardoor water dat op de specie stond via de drainagelaag wordt 
afgevoerd. De gemeten afvoer op 15 december moet dan ook buiten beschouwing 
worden gelaten. 
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ontwatering 

datum 

week 38 1994 

week 39 1994 

week 40 1994 

1 O- 1 O- 1994 

13- 1 O- 1994 

17- 10-1994 

2 1 - 1 O- 1994 

24-10-1994 

27- 1 O- 1994 

01-1 1-1994 

04-1 1-1994 

07- 1 1-1994 

1 1- 1 1-1994 

14-11-1994 

18-11-1994 

22-1 1-1994 

25-1 1-1994 

28-1 1-1994 

02- 121-994 

05-12-1994 

13- 12-1994 

15-12-1994 

week 2 1995 

week3 1995 

week 4 1995 

week 5 1995 

neerslag (mm) 

37 

12 

43 

O 

afdekzeil 

geforceerd 

liter cumulatief 

- 

6.9 

3.8 

40.5 

20.9 

23.4 

28.0 

17.5 

11.2 

13.6 

9.3 

12.5 

161.0 

6.9 

10.7 

51.2 

71.1 

95.5 

123.5 

141 

152.2 

165.8 

175.1 

187.6 

348.6 * 

natuurlijk 

liter cumulatief 

2.0 

7.3 

9.5 

11.7 

- 

2.0 

9.3 

18.8 

30.5 

* blower van de onttrekking vol water gekomen waarschijnlijk a.g.v. scheuren van de baggerspecie. 
Blower staat vanaf 15-12-94 stil. 

Op zich is het positief als er scheuren tot aan de drainagelaag ontstaan. In de 
praktijk is het immers noodzakelijk dat neerslag op de specie zo snel mogelijk 
wordt afgevoerd om het rijpen van de specie door verdamping mogelijk te maken. 
Het is echter de vraag hoe stabiel de scheuren zijn omdat door de scheurvorming 
de onderdruk wegvalt. Daardoor valt ook de onderdruk in de grondkolommen 
tussen de scheuren weg, zodat deze slapper zullen worden. 
De onttrokken hoeveelheid water uitgedrukt in mm afvoer is relatief gering. De 
cumulatieve afvoer op 13 december van 187,6 liter water komt overeen met 33 
mm. Dit is een fractie van de totale hoeveelheid af te voeren water. Bij een 
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laagdikte van 1,6 meter moet 704 mm worden afgevoerd. De afvoer start pas nadat 
2 maanden zijn verstreken. 

Bij de interpretatie moet rekening worden gehouden met'berging van het water in 
de drainlaag. Dit kon worden gecontroleerd aan de hand van de zakking. Deze 
bedroeg in de meetperiode 50 mm. Omdat de specie volledig verzadigd blijft komt 
deze zakking overeen met een ontwatering van 50 mm. Blijkbaar is 50 - 33 = 17 
mm in de buffering van de drainagelaag geborgen. 

Het drukhoogte verloop direct na de aanleg van de containerproef is te zien in 
figuur 3.48. De specie is op 7 en 8 september in de container gebracht. Direct na 
aanbrengen zijn de waterdrukken 1,46 maal zo groot als uit een hydrostatische 
drukverdeling zou volgen. Het blijkt dat het gewicht van de specie voor groot deel 
door het water wordt gedragen. Het water zit als het ware tijdelijk opgesloten 
omdat niet snel genoeg kan afvloeien. Het kan ook worden gesteld dat de specie 
zich deels gedraagt als een zware vloeistof bestaande uit water en slibdeeltjes. In 
de loop van de tijd zal het overspannen water afvloeien en de waterdruk dalen, 
waarbij de specie dichter zal worden. Dit houdt in dat het consolidatieproces 
begint met een overdruk in het water en na lange tijd zal eindigen in een 
hangwaterprofiel met een onderdruk in het water. Uit figuur 3.48 blijkt dat op 20 
oktober, 43 dagen na het begin van de proef, de wateroverdruk op 70 cm boven de 
drainlaag in beide compartimenten nog nauwelijks is afgenomen. Daaronder 
vordert het consolidatieproces gestaag, waarbij het compartiment met een 
onderdruk een voorsprong neemt. Of de waterspanning in de drainlaag bij de 
geforceerde uitvoer op 20 oktober werkelijk positief is of dat de meting niet 
betrouwbaar is, is niet bekend. 

Het tijdstip van starten van de pomp bij het compartiment met geforceerde 
uitstram is goed te zien. Uit de meting blijkt echter dat slechts een onderdruk 
van -50 cm waterkolom wordt gerealiseerd in plaats van de bedoelde -150 cm. Een 
storing aan de pomp werd vrijwel direct vertaald in toename van de drukhoogte in 
de drainlaag en onderste tensiometer in de specie. Tot aan de start van de pomp is 
de situatie in het compartiment met de geforceerde uitstroom duidelijk ongunstiger 
dan in het compartiment met vrije uitvoer. Bij de laatste is de drukhoogte in de 
drainlaag O en bij het andere compartiment ongeveer 220 cm waterkolom. De 
drukhoogten op 5 cm en 15 cm boven de drainlaag nemen bij de vrije uitstroom 
dan ook duidelijk af en zakt bij de geforceerde uitvoer slechts langzaam. Wel leidt 
het starten van de pomp tot een sterke drukval. De druk neemt in de hoger 
gelegen tensiometers in beide compartimenten slechts langzaam af. Het verschil 
tussen de twee compartimenten komt vooral tot uitdrukking is het verschil in 
drukhoogte in de drainlaag en in het onderste deel van de specie. Het 
compartiment met geforceerde uitstroom is daar iets droger. Het droger zijn heeft 
echter niet geleid tot een afvoer van enige betekenis. 
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drainlaag 

umtainer 

Fig. 3.48 Drukhoogte verloop containerproef Rosmalen. Bovenste grafaek resultaat van 
compartiment met geforceerde uitstroom (15 kPa) en middelste grafiek resultaat van 
compartiment met vrije uitstroom. In de onderste grafiek Zijn de drukverlopen in de 
diepte bij de start van de proef en op 20 oktober gegeven. 
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Vergelijken we de resultaten van de containerproef met de laboratorium resultaten, 
dan blijkt de schaal waarop het experiment plaatsvindt bepalend is voor het 
resultaat. Bedacht moet worden dat bij het op deze wijze ontwateren van specie de 
ontwateringstijd evenredig is met het kwadraat van de dikte van de laag. Dit wil 
zeggen dat een twee maal zo dikke laag er vier maal zo lang over doet om te 
ontwateren. Bovendien zal de wateroverspanning die bij het aanbrengen van de 
specie ontstaat bij de laboratoriumproef gering zijn en in de praktijk afhankelijk 
van de dikte groot zijn. Het is echter wel zo dat hoe dikker de laag is hoe groter 
de onderdruk bovenin de laag uiteindelijk in de eindsituatie wordt. Zo zal bij een 
laag specie met een dikte van d cm bij vrije uitstroom de drukhoogte nul zijn in 
het grensvlak specie - drainzand en op het einde van de consolidatieperiode aan 
het specie-oppervlak gelijk zijn aan -d cm. Uiteindelijk zal daarom een dikke laag 
relatief meer water verliezen en daardoor meer consolideren dan een dunne laag. 

Bijzonder desastreus voor het consolidatieproces is een continue laagje water op 
de specie doordat bijvoorbeeld de neerslag de verdamping overschnj dt. De 
drukhoogte aan het specie-oppervlak blijft dan gelijk aan de dikte van de 
waterlaag op de specie. Het resultaat is dat het bovenste deel van de specie 
nauwelijks consolideert. Pas nadat deze waterlaag door oppervlakte-afvoer, 
verdamping of (zeer moeizaam) door het slib heen is afgevoerd, kan ook bovenin 
het consolidatieproces beginnen. Verdamping aan het specie-oppervlak zal de 
specie sneller laten rijpen. Omdat bij het verdampingsproces het water naar boven 
wordt getrokken en bij het consolidatieproces juist naar beneden zijn de beide 
processen echter in wezen concurrerend. De totale waterafvoer van het 
gecombineerde proces zal kleiner zijn dan van de waterafvoer als som van de 
afzonderlijke processen. 

3.4.3 Conclusies 

Achteraf gezien hebben een drietal aspecten een zeer negatieve invloed gehad op 
het resultaat van de containerproef. Door het ontbreken van een goede oppervlakte 
afvoer, de aanwezigheid van een relatief dikke specielaag en het realiseren van 
een onderdruk van slechts 0,5 m waterkolom in plaats van de gewenste 1,5 m 
waterkolom onderdruk, is de specie in drie maanden slechts 50 mm ontwaterd. Het 
is te verwachten dat onder goede omstandigheden minstens twee tot drie maal zo 
veel water aan de specie kan worden onttrokken. Bij toepassing van laagdikten 
van 0,5 m tot 1.0 m is dit een goed resultaat. De methode blijkt echter te worden 
gelimiteerd door het 'doorslaan' van de specielaag, waardoor lucht of 
oppervlaktewater wordt aangezogen en de onderdruk onder de specie niet kan 
worden gehandhaafd. Bij de containerproef trad dit probleem al op bij een geringe 
ontwatering van de specie. Het toepassen van onderdruk onder de specie lijkt 
alleen een toekomst te hebben indien het 'doorslaan' van de specie kan worden 
voorkomen. 
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3.5 Veld met compost 

Datum 

19-07-94 

3.5.1 Kwaliteit afgevoerde water 

reuk door- diepte pH Ec PO, Na K Ca Mg SO, C1 TOC 
zicht (cm) (mS/m) (ma) (mgfl) (mgfl) (mgfl) (mgfl) (mgfl) (mgfl) 

- helder O - 10 7,OO 1430 6,99 1790 950 756 208 254 4160 167 

Ook voor dit extra veld gold dat er vrijwel geen afvoer van water naar de 
ondergrond was. Deze ondergrond was bij aanleg al relatief droog. Er konden 
daarom geen grote hoeveelheden water worden onttrokken. In de winterperiode 
(1994-1995) kon zelfs helemaal geen water worden onttrokken. Het water dat werd 
onttrokken was afkomstig van de specie, omdat het zoutgehalte hoog was (tabel 
3.31). De specie zelf bevatte ca 3000 mg/l bodemvocht. Doordat de hoeveelheden 
onttrokken water klein waren kon geen PAK of olie worden gemeten. Het water 
was echter helder en rook niet naar olie of PAK. 

Alleen in augustus kon in het water, onttrokken 5 tot 10 cm onder de specie, een 
kleine hoeveelheid PAK worden aangetoond. Dit water was echter troebel en het 
vermoeden bestaat dat er via een scheur of wormgang direct water inclusief 
zwevende deeltjes uit de specie is aangetrokken. Hierna is nooit meer troebel 
water bemonsterd. Het gehalte in dit ene monsters was echter zodanig laag dat nog 
voldaan aan de criteria die gesteld zijn voor lozing (tabel 3.32) De gemeten 
gehalten in de overige monsters lagen op het niveau van of onder de aantoon- 
baarheidsgrens. Het TOC gehalte van het water is verhoogd. Als dit olie of PAK 
zou zijn, dan moet een duidelijke geur aanwezig zijn. De TOC is ook hoger dan 
de maximale hoeveelheid, die zou kunnen oplossen (tot 10 mg/l C) De koolstof is 
hoogst waarschijnlijk afkomstig van de compost. Rijpe Tellus compost intensief 
geschud met water (verhouding 1 5 )  geeft een TOC van ca 1000 mg/l C in het 
water (Bakkers, 1995). 

25-07-94 

17-08-94 

30-05-95 

19-07-94 

25-07-94 

16-08-94 

30-09-94 

30-05-95 

19-07-94 

3 0-05 -95 

- helder O - 10 7,98 1200 

+/- troebel o - 10 - 

- helder O - 10 - 

- helder 15 - 25 7,43 - 

- helder 15 - 25 - 

- helder 15 - 25 - 

- helder 15 - 25 6,80 1097 

- helder 15 - 25 - - 
- helder 40 - 50 - - 

- helder 40 - 50 - - 

6,61 1975 936 767 202 258 4330 

6.19 1656 606 632 172 291 4700 

- - 4200 

2.73 450 879 781 194 358 1940 

l,9€ - - 2150 

- 558 834 768 220 407 3220 

3,03 1184 2300 814 221 416 3990 

- - 4000 

459 - - 3010 

- 3900 

139 

95 

48 

204 

80 

77 
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Tabel 332 PAK-gehalte. van bodemvocht onder het kleine veld (pg.tl). 
PAK-component 

1 naftaleen 
2 acenaftyleen 
3 acenafteen 
4 fluoreen 
5 fenantreen 
6 antraceen 
7 fluoranteen 

8 P Y e a  
9 benz[ alantraceen 
10 chryseen 
1 1 benzo[b]fluoranteen 
12 benzo[k]fluoranteen 
13 benzo[a]pyrm 
14 dibenz[ &]antraceen 
15 benzo[ghi]peryleen 
16 indenol123-cdlpyreen 

(*) 

(+) 

som 6 PAK van Bomeff 
som 10 PAK van VROM 
som 16 PAK van EPA 

17-08-94 13-09-95 01/11/95 27/11/96 

2,400 < 1,Ooo < 0,008 0,020 + 
n.b. n.b. n.b. n.b. 

< 1,000 < 1,000 0,050 0,065 
< 0,500 o, 100 0,002 0,004 

0,200 0,040 0,012 0,019 + 
0,008 0,005 0,00 1 0,001 + 
0.100 0,050 0,005 0,009 * + 
0,060 0,010 0,004 0,009 

0,040 0,090 0,006 0,009 + 
0,009 0,008 0,002 0,009 * 

0,005 b 0,020 0,oo 1 0,008 * + 
< 0,005 < 0.005 < 0,001 < 0,001 
< 0,010 < 0.010 0,011 < 0,009 * + 

0,008 0,003 0,003 0,004 + 

0,003 0,003 0,00 1 0,006 * + 

0,010 b < 0,010 <0,002 0.031 * + 
0,120 0,090 0,002 0,070 
2,770 0,200 0,049 0,115 
2,840 0,300 0,108 0,203 

3.5.2 Conclusies bodembescherming met compost 

De doorlatendheid in de specie zelf is beperkend geweest voor de drainage. De 
wijze van aanleg in het kleine veld is hierop niet van invloed geweest. In de 
meetperiode is echter ook weinig water doorgedrongen in de bodembeschermende 
laag. Juist in deze anaërobe periode zou de compost als filter moeten fungeren om 
eventuele uitgespoelde olie en PAK tegen te kunnen houden. Gezien de hoeveel- 
heid water die de laag moet passeren in deze periode is het gevaar van uitspoeling 
nihil. Bovendien is er op basis van reuk en visueel geen uitspoeling van minerale 
olie en PAK gemeten. Ook analyses van PAK duidde niet op uitspoeling. Één 
monster is licht vervuild, maar dit is vermoedelijk op een preferente baan bemon- 
sterd, wat aangeeft dat de beschermende laag een zekere dichte structuur moet 
hebben om goed te functioneren. Gezien de metingen op grotere diepte lijkt de 
gekozen dikte van 30 cm dik genoeg. 

Dit concept van bodembescherming is ook toegepast bij de in het voorjaar van 
1995 aangelegde velden voor de Wemeldinge-specie. Op deze velden is 10.000 m3 
baggerspecie verwerkt. In plaats van compost is echter gebruik gemaakt van turf 
om het organische-stofgehalte in de ondergrond te verhogen. 
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4 Discussie 

In hoeverre een biologische sanering het gewenste resultaat kan hebben kan 
worden berekend met de volgende theoretische formule: 

t xyz n 

[verontreiniging]. [micro-organisme]. [zuurstofl 
O 0 0  Resultaat landfarmen = 

?l 

[verontreiniging] = Trefkans verontreiniging op een bepaalde plaats per dag 
[micro-organisme] = Trefkans actief micro-organisme op dezelfde plaats per dag 
[ ZUUrStOfJ = Trefkans zuurstof op dezelfde plaats per dag 
t = Tijd na start landfarm (d) 
&y2 = Coördinaten in de landfarm 
n = Aantal verontreinigingsdeeltjes of moleculen 

De trefkans kan waarden hebben tussen O en 1. Als het resultaat van landfarmen 
gelijk wordt aan 1, dan is alle verontreiniging verwijderd. Is het resultaat nul, dan 
is alles nog aanwezig. Het resultaat is automatisch nul als 6én van de trefkansen 
nul is. In een verse baggerspecie is geen zuurstof aanwezig en zolang dit het geval 
is zal er geen afbraak plaatsvinden. De trefkans voor zuurstof kan in een landfarm 
alleen worden verhoogd door te ontwateren, waardoor de met water gevulde poriën 
worden vervangen door met lucht gevulde poriën. Afhankelijk van de structuur 
van de verkregen grond zal de waarde voor de trefkans komen te liggen tussen O 
en 1. Zodra sprake is van een 'goed' geaëreerde grond zal de toevoer van zuurstof 
zodanig groot kunnen zijn dat er ook zuurstof gaat oplossen in de met water 
gevdde poriën. De trefkans voor zuurstof is dan gelijk aan 1. Voor een 
baggerspecie is het verhogen van de trefkans voor zuurstof de eerste stap. Dit 
wordt bereikt door ontwatering en in hoofdstuk 4.1 wordt hierop nader ingegaan. 

Zodra er zuurstof is kan de afbraak op gang komen. Gebeurt dit ook werkelijk, 
dan zijn micro-organismen aanwezig en zal op termijn de verontreiniging worden 
afgebroken. In hoofdstuk 4.2 wordt ingegaan op de microbiologische aspecten bij 
de intensieve landfarm en de indirecte kasfarm. 
In hoeverre de verontreinigingen worden afgebroken in de tijd dat het onderzoek 
duurde hangt af van de biologische beschikbaarheid. Dit onderwerp wordt 
behandeld in hoofdstuk 4.3, ook weer in relatie tot de intensieve landfarm en de 
indirecte kasfarm. 

In de rapportage Extensieve landfarming van gereinigde baggerspecie (Hamsen, 
1997a) wordt bovenstaande formule gebruikt om te onderbouwen wat de gewenste 
condities in  de extensieve landfarm moeten zijn. Het aldaar geschreven hoofdstuk 
is complementair met het hier gestelde. 
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4.1 Trefkans zuurstof 

De meest effectieve manier om bij een baggerspecie zuurstof te introduceren is er 
voor te zorgen dat een deel van het water in de poriën wordt vervangen door 
lucht. Zoals al gesteld is hiervoor ontwatering nodig. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat ontwatering niet zo eenvoudig is. Er moet voor worden gezorgd dat het in 
Nederland bestaande neerslagoverschot wordt afgevoerd, omdat anders de specie 
nat blijft. Door uitvoeren van de juiste handelingen (afvoeren neerslag en 
bewerken) kan een aërobe grond worden verkregen, waarin over de volledige 
diepte zuurstof aanwezig is. Op aggregaatniveau is nog niet overal sprake van 
aërobie. Hier is meer tijd voor nodig, maar uit de resultaten van het project 
"Extensieve Landfarming van Gereinigd baggerspecie" (Harmsen, 1997a) blijkt dat 
dit over een termijn van enkele jaren te realiseren is. 

Zodra er een aërobe structuur verkregen is, is het belangrijk deze te handhaven. 
Hiervoor is een zekere aggregaatstabiliteit nodig. Als de gevormde aggregaten niet 
sterk genoeg zijn, dan kan bijvoorbeeld t.g.v. regenval de structuur snel achteruit 
gaan. Voor de Wemeldinge-specie is dit ook gesignaleerd. Deze specie zou op 
basis van korrelgrootte verdeling zich moeten ontwikkelen tot een goede grond. 
Doordat de gronddeeltjes echter sterk afgerond zijn, zijn de gevormde aggregaten 
niet sterk. Het is noodzakelijk zeer regelmatig te bewerken om de aërobe structuur 
te kunnen handhaven. Beplanting zou een goed functie kunnen hebben om de 
structuur te handhaven door het positieve effect van de beworteling. Helaas is het 
binnen dit project niet gelukt een beplanting op gang te krijgen door het hoge 
zoutgehalte in de specie. Dit moet eerst uitspoelen, voordat er sprake kan zijn van 
een goede begroeiing. Om te kunnen uitspoelen moet er echter een doorlatende 
grond worden gemaakt via bewerkingen. Hierna is neerslag nodig voor de 
verwijdering van het zout. 

Begroeiing leidt zoals bij de Petroleumhaven-specie is geleken tot een aërobe 
structuur. Het kost echter moeite edof tijd om te komen tot een zogenaamd 
volveldsgewas. Aanplant alleen is niet voldoende, het moet ook iets zijn wat zich 
op de specie wil ontwikkelen. Riet is in dit onderzoek niet succesvol gebleken, 
vermoedelijk door de hoge zoutgehalten. Inzaaien van gewassen als koolzaad is 
mogelijk als er sprake is van een ontwaterde bovenlaag (zaaibed). Dan nog moet 
rekening worden gehouden met triviale zaken als vraat door konijnen. In dit 
onderzoek is spontaan opgekomen vegetatie het meest effectief gebleken, hier was 
echter wel 2 jaar voor nodig. 

Actief introduceren van zuurstof is pas mogelijk als er sprake is van een 
ontwaterde specie. In de indirecte kasfarm is gebleken dat het zuurstof gehalte dan 
over een diepte van 1 meter op 20% kan worden gehandhaafd. Van belang hierbij 
is wel het vooraf zeven van de grond waarbij kleinere kluiten worden verkregen. 
Bij de optimale omstandigheden in de indirecte kasfarm wordt een grotere 
afbraaksnelheid verkregen dan in de intensieve landfarm. Door de hoge 
buitentemperatuur in de zomer van 1995 zijn de temperaturen vergelijkbaar 
geweest. Voor de Petroleumhaven-specie is in deze fase (na ontwatering) de 
aanwezigheid, dus trefkans van zuurstof bepalend voor de snelheid van afbraak. 
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Naast de ontwatering is ook het meer tijdrovende rijpen van belang. Vermoedelijk 
verandert door verdere oxydatie van de organische-stof het waterbindend vermo- 
gen van de specie waardoor er na verloop van tijd weer nattere, minder zuurstof 
bevattende plekken gaan ontwikkelen. 

Opmerkelijk is de geconstateerde afbraak in de niet bewerkte specie. Uitgaande 
van noodzakelijke aanwezigheid van zuurstof moet worden geconcludeerd dat er 
zuurstof in de specie is gekomen en geconsumeerd. Een deel van de zuurstof zal 
zijn geïntroduceerd bij het graven van de voor ontwatering noodzakelijke sloot. 
Hiemaast moet er zuurstof via diffusie in de specie zijn gekomen. Dit kan via 
twee kanten, van boven, maar ook via de drainagebuizen. Aan deze zuurstof- 
toevoer is niets gemeten, maar lijkt gezien de resultaten niet verwaarloosbaar. 
Constateren van anaërobe zoals is gedaan in dit onderzoek zegt alleen iets over de 
aanwezigheid van zuurstof op dat moment, maar zolang de consumptiesnelheid 
van zuurstof groter is dan de aanvoer zal de specie anaëroob blijven. Een kleine 
continue flux van zuurstof kan op termijn zorgen voor reiniging. 

Voor baggerspecie kan worden gesteld dat de kans voor het aantreffen van 
zuurstof in een landfarm niet gelijk is aan nul. De trefkans kan aanzienlijk worden 
vergroot door de specie te bewerken zoals is gebeurd in de intensieve landfarm en 
nog verder zoals in de indirecte kasfarm. Beplanting kan zoals gebleken is bij de 
Petroleumhaven-specie ook leiden tot ontwatering en een aërobe structuur. 
Vergeleken met bewerken is hier echter meer tijd mee gemoeid. Als zuurstof de 
beperken& factor is zoals waargenomen bij de Petroleumhaven-specie, leidt 
bewerken tot een snellere afbraak. 

4.2 Trefkans micro-organismen 

In de bovenlaag van de specie is in de zomer van 1994 als eerste sprake van 
aërobie. Toch is de daling van het PAK-gehalte in deze laag gedurende de eerste 
zomer beperkt. Dit kan zijn veroorzaakt door zoutophoping in deze laag. Zout op 
zich hoeft geen probleem te zijn. In Geulhaven-specie is vastgesteld dat het 
zoumiveau zoals aanwezig in zeewater niet remmend werkt op de afbraak (Van 
Andel, 1988). Er was in de zomer echter wel sprake van verdamping, maar niet 
van doorspoeling, wat resulteert in een verhoging van het zoutgehalte. Dit zout 
kan oorzaak zijn geweest van een langere adaptatiepenode. De omstandigheden 
voor aanwezigheid van micro-organismen waren niet optimaal. Hoe hoog het 
zoutgehalte in 1994 in de bovenlaag van de specie is geweest is helaas niet 
gemeten. Op basis van vochtgehalte is voor Wemeldinge-specie een zoutgehalte 
van 50.000 mg.1 bodemvocht denkbaar. In de Petroleumhaven is 9.000 mg*l 
bodemvocht mogelijk geweest. In de volgende winter is er voldoende regen 
gevallen en kon het neerslag overschot met uitgespoeld zout ook worden 
afgevoerd. Dit zorgt in de van oorsprong minder zoute Petroleumhaven-specie 
voor betere omstandigheden voor de micro-organismen in de bovenlaag, 
resulterend in een afbraak van PAK. In de Wemeldinge-specie kan nog sprake zijn 
van een negatief effect van het aanwezige zout. In de bovenlaag van het niet 
bewerkte veld is het zoutgehalte lager dan zeewatemiveau en de afbraak ook nog 
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beperkt, waardoor de aanwezigheid van micro-organismen niet de beperkende 
factor lij kt. 

In beide species is er sprake van een continue afbraak van olie. Er zijn dus olie 
afbrekende micro-organismen aanwezig. Er moet wel rekening worden gehouden 
met een continue verandering van de minerale olie samenstelling. als eerste zullen 
de componenten verdwijnen, die makkelijk afbreekbaar zijn of in relatief hoge 
concentratie aanwezig zijn. Wat overblijft wordt steeds moeilijker afbreekbaar en 
vereist een continue aanpassing van populatie. Aanpassen kost tijd, waardoor de 
trefkans van het juiste organisme belangrijk wordt. 

4.3 Trefkans verontreiniging 

Intensieve landfarming en indirecte kasfarming richt zich op het deel dat 
biobeschikbaar is, m.a.w. de trefkans van de verontreiniging is duidelijk groter dan 
nul. Bij de Petroleumhaven-specie zijn de PAK goed afbreekbaar. Bij deze specie 
zal een groot deel van PAK opgelost zijn in de olie, terwijl het minerale 
oliegehalte zodanig groot is dat er sprake zal zijn van een aparte minerale oliefase. 
De micro-organismen zullen zich niet op, maar aan de rand van de minerale 
oliefase bevinden. Zodra er afbraak plaatsvindt zal er een concentratiegradiënt 
ontstaan, waardoor er door diffusie een aanvoer van PAK zal ontstaan. De diffusie 
flux van PAK in olie zal hoog zijn. In de intensieve fase is de trefkans van PAK 
niet de bepalende factor voor de Petroleumhaven-specie. Anders ligt het bij de 
Wemeldinge-specie. De afbraaksnelheid is hier laag, zelfs in de indirecte kasfarm, 
terwijl de verdere omstandigheden niet veel slechter zullen zijn dan bij de 
Petroleumhaven-specie. De kans om hier een verontreiniging aan te treffen is hier 
de beperkende factor. 

Bewerken bij de indirecte kasfarm heeft niet geleid tot een betere afbraak van olie. 
Olie is op het tijdstip van bewerken daarom niet in een zodanige vorm aanwezig 
dat bewerking leidt tot nieuwe contactoppervlakken waar opnieuw afbraak 
mogelijk is. De trefkans voor olie lijkt op dat moment een constante. Bij de start 
van de landfarm is de trefkans voor olie iets groter, gezien de grotere 
afbraaksnel heid 

4.4 Sommatie over verontreinigingsdeeltjes of moleculen 

Bij de Petroleumhaven-specie is duidelijk dat we te maken hebben met een deel 
wat makkelijk afbreekt en een deel wat na 2 jaar nog in de bodem zit. PAK 
opgelost in de olie is vergelijkbaar met het makkelijk afbreekbare deel wat de 
trefkans betreft en breekt daarom snel af. Hetgeen wat overblijft zal op een andere 
wijze in de bodem aanwezig zijn. Voor deze PAK-moleculen moet rekening 
worden gehouden met een veel kleinere trefkans. Is voor de PAK in de olie de 
kans om zuurstof aan te treffen nog de beperkende factor voor deze restconcentra- 
tie is de kans om de verontreiniging aan te treffen de beperkende factor. 
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In de Wemeldinge-specie is geen sprake van duidelijk meetbare verschillen m.b.t. 
de afbraaksnelheid van PAK. Wel voor olie, een deel van de olie breekt snel af en 
een &el langzaam. Tussen deze minerale olie fracties zal onderscheid moeten 
worden gemaakt. 

4.5 Sommatie over de ruimte 

Bij sommatie over de ruimte, moet rekening worden gehouden met de variabiliteit 
in de bodem en de schaal waarop wordt gekeken. Zuurstof bijvoorbeeld kan via 
scheuren over de volledige diepte aanwezig zijn, terwijl in de aggregaten tussen de 
scheuren nog sprake kan zijn van anaërobe. 
In de scheuren is de trefkans gelijk aan 1, terwijl er tussen de trefkans richting nul 
gaat. In zeer kleine poriën is de trefkans voor micro-organismen altijd gelijk aan 
nul vanwege sterische hindering. Biologische afbraak is alleen mogelijk als het 
verontreinigingsmolecuul naar een beter bereikbare plaats transporteert. 
Zolang er nog sprake is van een aparte minerale oliefase is in de olie de trefkans 
voor de verontreiniging heel groot, terwijl de trefkans voor een actief micro- 
organisme nul zal zijn. Aan de rand van de minerale oliefase zal de trefkans voor 
een micro-organisme groter zijn, terwijl de trefkans voor een verontreiniging 
kleiner is. Het produkt van die twee zal aan de rand echter groter zijn dan in de 
minerale oliefase. 

4.6 Sommatie over de tijd 

Elke trefkans kan worden vergroot door de tijd te vergroten. Dit wordt belangrijk 
als CCn van de trefkansen klein en niet te vergroten is terwijl er voor de andere 
trefkansen al is geoptimaliseerd. Als er voor wordt gekozen om gezien de kosten 
(inrichting, arbeid of energie) niet te streven naar optimale omstandigheden. De 
hiermee gepaard gaande kleinere trefkans(en) zullen moeten worden 
gecompenseerd door te sommeren over een grotere tijd. 

Voor Petroleumhaven-specie blijkt de afbraak van PAK te worden gestimuleerd 
door extra activiteiten. het PAK-gehalte kan worden verlaagd van ca 450 tot ca 30 
mgkg-', wat een duidelijke verbetering van de kwaliteit is. In de intensieve fase 
kunnen trefkansen duidelijk worden vergroot. Voor olie is dit wat minder duidelijk 
en is het nut van intensiveren discutabel, omdat een vergelijkbaar effect wordt 
verkregen door misschien iets langer te wachten. 

In de Wemeldinge-specie geldt het omgekeerde, in de begin fase kan het minerale 
oliegehalte meer dan worden gehalveerd. De PAK-afbraak gaat zeer langzaam. 
Ook een indirecte kasfarm levert geen verbetering. Voor deze specie is de factor 
tijd belangrijk en moet hoogst waarschijnlijk rekening worden gehouden met een 
saneringsduur van jaren, zoals ook al is geconstateerd bij de specie uit de haven 
van Zierikzee (Hamsen, 1997a). Uit dit onderzoek is gebleken dat er verschillen- 
de tijdbepalende processen zijn. 
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- ontwatering. 
- ontstaan begroeiing. 
- afbraaksnelheid. 

Als de trefkans van de verontreiniging de bepalende stap is voor de afbraaksnel- 
heid, is het minder zinvol zeer veel energie te besteden aan de ontwatering. Het 
laten ontstaan van een vegetatie, wat misschien enkele jaren kan kosten, is dan 
vermoedelijk effectiever. Voor zout species moet dan wel rekening worden 
gehouden met het ook tijdrovende proces van verwijdering van het chloride. 

Bij een goede trefkans van de verontreiniging heeft intensivering zin en kan 
daardoor de reinigingstijd worden bekort. Dit kost echter wel energie en geld. 
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5 Conclusies en aan bevelingen 

5.1 Algemeen 

Landfarming van baggerspecie is een biologische verwerkingstechniek die 
gekenmerkt wordt door drie fasen die elkaar overlappen: 

Fase 1: Ontwatering en rijping (geen afbraak in anaërobe specie) 
Fase 2: Snelle afbraak (hoge afbraaksnelheden onder aërobe omstandigheden 

van goed beschikbare verontreinigingen) 
Fase 3: Trage afbraak (lage afbraaksnelheden onder aërobe omstandigheden van 

moeilijk beschikbare, aan de matrix gebonden verontreinigingen) 
Intensieve l a n d f d n g  omvat fase 1 en 2, extensieve landfarming start bij fase 3. 

Intensieve landfarming is een techniek uitgevoerd in de buitenlucht, waardoor 
seizoensafhankelijke omgevings-factoren (temperatuur en neerslag) een grote 
invloed hebben op het biologische proces. De meeste afbraak vindt plaats geduren- 
de de periode april - oktober. 

In POSW-I is onderzoek verricht op laboratorium- en praktijkschaal naar de 
mogelijkheden van intensieve landfarming voor baggerspecie. De resultaten gaven 
aanleiding tot verdere optimalisatie van deze techniek. In POSW-I1 is nader 
onderzoek verricht aan de volgende aspecten: 

- extensieve landfarmhg voor verwijdering van restconcentraties na intensieve 
landfarming 

- intensieve landfarming met twee nieuwe baggerspecies; ontwatering en 
beplanting 

- indirecte kasfarm: mogelijkheden voor versnellen van afbraak 

Het in dit rapport beschreven project naar de intensieve landfanning heeft 
plaatsgevonden van juli 1994 tot oktober 1996. De resultaten hebben geleid tot een 
sterk verbeterd inzicht in factoren die de ontwatering en afbraak beïnvloeden. Dit 
heeft geleid tot een aantal richtlijnen voor de aanleg en de bewerking van de 
specie. Ook is het inzicht in variaties per specie vergroot. Op basis van de specie- 
eigenschappen kan de optimale laagdikte en het startseizoen worden vastgesteld. 
Ook is een beter beeld van de benodigde kosten ontstaan. 

Gesteld kan worden dat intensieve landfarming klaar is voor de praktijk. Voor 
Petroleumhaven-specie kunnen de resultaten worden vergeleken met andere 
biologische reinigingstechnieken. De bereikte restconcentraties na 2,5 jaar landfar- 
ming waren vergelijkbaar met die van 2 - 8 weken reactor technieken. Gedacht 
moet worden aan landfarm-verblijftijden van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de soort 
specie en verontreiniging, voor het bereiken van een kwaliteit die toepassing 
volgens het Bouwstoffenbesluit mogelijk maakt. De capaciteit van landfarm 
technieken kan eenvoudig vergroot worden door het oppervlakte te vergroten. Bij 
reactor technieken zijn bij capaciteitsvergrotingen een dimensioneringsslag en 
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grote kosten gemoeid. De keuze tussen landfarming en reactoren ligt bij de 
aanwezige financiën en ruimten. 

De resultaten zijn afhankelijk van het soort specie (korrelgrootteverdeling en 
verontreiniging). In zijn algemeenheid worden uitgegaan van de volgende regels: 

Alle specie soorten kunnen in principe biologisch worden gereinigd, met een 
optimum rond species die zich ontwikkelen tot een zware zavel grond (ca 
25% lutum). Met species die zich ontwikkelen tot zeer zware kleigrond en 
venige grond is echter nog weinig ervaring. 
In fijnzandige species met 8 - 15% lutum kan al snel sprake zijn van 
structuurbederf en verdichting, waardoor deze lang nat en anaëroob blijven. 
Deze specie is echter gemakkelijk bewerkbaar en kan daarom eenvoudig 
(regelmatig) aëroob gemaakt worden. 
Species die zich ontwikkelen tot zware kleien hebben als nadeel dat bij 
uitdrogen, tussen de krimpscheuren grote massieve blokken blijven bestaan 
die lang anaëroob blijven. 
Goed beschikbare verontreinigingen zullen al gedurende de ontwateringsfase 
worden afgebroken. Voor het goed beschikbare deel is de intensieve 
behandeling effectief. Of dit effectief genoeg is kan worden voorspeld m.b.v. 
een laboratoriumproef gericht op het vaststellen van de biologisch 
beschikbare fractie. 
Indien de verontreiniging slecht beschikbaar is zal intensief landfarmen niet 
leiden tot een voldoende kwaliteitsverbetering. Wel is gezorgd voor een 
zodanige ontwatering en rijping dat het produkt geschikt is om te behandelen 
met extensieve landfanning, zodat op langere termijn sprake is van 
kwaliteitsverbetenng. 

- 

- 

- 

- 

- 

Of kan worden volstaan met intensieve l a n d f d n g  hangt af van het gebruik van 
de specie. Indien dit gebeurt in het kader van het bouwstoffenbesluit dan zal voor 
PAK al snel worden voldaan aan de norm (40 mgkg-' d.s.). Voor minerale olie 
zal meestal een extensieve nabehandeling nodig zijn. Met betrekking tot de 
Bouwstoffenbesluit norm voor olie (500 mg.kg-' d.s.) moet opgemerkt worden dat 
de organische humuszuren de analyse sterk kunnen beïnvloeden. Hierdoor kan 
zelfs in schone waterbodems een minimaal oliegehalte van ca. 600 mgkg-' d.s. 
worden waargenomen. Het is mogelijk om deze humuszuren te verwijderen door 
meer florisil te gebruiken bij de zuivering van de extracten (vld Toom et al., 
1997b). Dit laatste komt ook tot uiting in onderzoek m.b.t. de validatie van de 
NEN-norm voor olie (Jansens, 1996). 
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5.2 Onderzochte species 

5.2.1 Wemeldinge-specie 

De Wemeldinge-specie is een fijnzandige, zeer lichte zavel. Deze grondsoort heeft 
een zeer zwakke structuur, waardoor de grond bij verzadiging snel verweekt en 
dichtslaat. Scheuren die tijdens het uitdrogen en rijpen ontstaan vloeien daardoor 
weer dicht. Hoe verder de specie is gerijpt des te minder scheuren er ontstaan. Het 
relatief hoge organische-stofgehalte is gunstig omdat deze net als lutum bij 
uitdrogen krimpt en structuurvorming bevordert. Door vertering neemt het 
organische-stofgehalte echter af. Ook de aanwezige kalk is een belangrijk pluspunt 
van de Wemeldinge-specie. De kalk bindt de minerale delen, waardoor de 
structuurelementen sterker worden en bij verzadiging minder snel vervloeien. De 
Wemeldinge-specie heeft kleine poriën, die het water lang vast houden. De grond 
kan gemakkelijk worden verdicht, waarbij de doorlatendheid sterk afneemt. Daar 
staat tegenover dat de grond wel goed bewerkbaar is. 

5.2.2 Petroleumhaven-specie 

De Petroleumhaven-specie is een zware zavel. Deze grondsoort kenmerkt zich 
door sterke, kleine structuurelementen, die bij verzadiging blijven bestaan. De 
scheuren die door uitdrogen en rijpen ontstaan zijn bestendig en verhogen de 
lucht- en waterdoorlatendheid tot zeer hoge waarden. Doordat de aggregaten 
relatief klein zijn, dringt zuurstof relatief gemakkelijk tot in de kern van de 
aggregaten door. De grond die uit Petroleumhaven-specie ontstaat is een gewaar- 
deerde landbouwgrond met gunstige fysische eigenschappen voor biodegradatie 
van organische verontreinigingen. 

5.3 Ontwatering en aanleg velden 

De ontwatering is in dit onderzoek de tijdsbepalende stap geweest voor de afbraak 
van PAK en minerale olie. Het is echter mogelijk de ontwatering met de daarop 
volgende rijping te stimuleren. In hoeverre stimulatie noodzakelijk is, is afhanke- 
lijk van de voor deze fase beschikbare tijd. Onafhankelijk van de beschikbare tijd 
kan worden gesteld dat de wijze waarop gestart is bij dit onderzoek niet de meest 
optimale was. Er was hierbij sprake van een 'bak', waarin de specie is aange- 
bracht. Door onvoldoende drainage, veroorzaakt door de slechte doorlatendheid 
van de specie, liep deze 'bak' t.g.v. het neerslagoverschot gedurende de herfst vol 
met water. Het is noodzakelijk het neerslagoverschot af te voeren. Dit kan door 
aanleggen van een sloot, die wordt leeggepompt, of door de specie onder afschot 
aan te brengen. Dit is onder andere toegepast bij een project uitgevoerd door 
Rijkswaterstaat Zeeland in het voorjaar van 1995. De aangelegde velden, eveneens 
op de lokatie Kreekraksluizen, zijn daar met specie (10.000 m3) uit de haven van 
Wemeldinge onder afschot aangelegd. Het neerslag overschot kon hierbij infiltre- 
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ren in een sloot waarin zich geen specie bevond. 

Ontwatering vindt plaats via drainage, oppervlakte afvoer en verdamping. Door 
neerslag wordt weer water aangevoerd, dat daarna weer via ontwatering moet 
worden afgevoerd. Uitermate belangrijk is dat in een zo vroeg mogelijk stadium, 
liefst al tijdens het aanbrengen van de specie, een goede oppervlakte afvoer wordt 
gerealiseerd. Doel van de oppervlakte afvoer is om de neerslag en het water dat 
vooral in het begin tijdens het uitzakken van de specie uittreedt, efficiënt af te 
voeren. Indien op deze wijze een waterlaagje op de specie kan worden vermeden, 
dan kan de verdamping al in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan het 
ontwateringsproces. 

Drainage levert een voortdurende bijdrage aan de ontwatering. In een later 
stadium, als de specie tot op de drainagelaag door uitdrogen is gescheurd, moet de 
neerslag voor een belangrijk deel via de scheuren en vervolgens via de drainage 
worden afgevoerd om herbevochtiging en verweking zo veel mogelijk te voorko- 
men. Voor een behoorlijke drainage moeten onder de specie sprake zijn van een 
van nature goed drainerende situatie zoals een zanderig profiel met het grondwater 
diepte dan 1 m-mv. Anders moeten er drains om de 5 m in een drainagezandlaag 
met een dikte van circa 0,6 m aanwezig zijn (Harmsen et al., 1997b). 

Verdamping is afhankelijk van de weersomstandigheden en levert ,ook in de 
winter, een voortdurende bijdrage aan de ontwatering. Verdamping is de enige 
mogelijkheid om de specie echt droog te maken en volledig te laten rijpen. De 
verdamping kan worden gestimuleerd door de gedroogde specie om te zetten, 
waardoor er steeds weer nieuwe natte vlakken in aanraking komen met de lucht. 
Hoe vaker de specie wordt bewerkt, hoe sneller de ontwatering zal gaan. Binnen 
dit onderzoek is niet nagegaan hoe snel de ontwatering kan gaan. Bewerking van 
de grond is echter niet iets wat op elk moment kan gebeuren. Bewerking op het 
verkeerde moment kan, net als in een agrarisch bedrijf, de structuur van de grond 
bederven. Verder moet rekening worden gehouden met de rijping van de specie. 
Behalve door uitdroging en krimp, verandert de structuur ook door oxydatie van 
de organische-stof, waardoor de structuur van de grond verbetert. Voor deze 
oxydatie is tijd nodig, hoeveel tijd is niet onderzocht in dit project. In z’n 
algemeenheid kan echter wel worden gesteld, dat hoe beter (zowel kwalitatief als 
kwantitatief) de specie wordt bewerkt, hoe sneller een grond wordt verkregen 
waarin biologische afbraak kan plaatsviqden. Weinig bewerken betekent dat de 
ontwatering langer zal duren. Dit kan echter een bewuste keus zijn om de kosten 
te kunnen drukken. In dit onderzoek is de bewerking gestart na 7 maanden. In 
principe had de bewerking gestart kunnen worden na ca. 1 maand. Juli en augustus 
1995 waren immers zeer droog. I.v.m. de vergunning was dit echter niet toege- 
staan. Bepalend voor het blijvend kunnen bewerken is echter de mogelijkheid voor 
ontwatering. Deze voorzieningen moeten zo snel mogelijk worden aangebracht. 

De grootste verdamping wordt bereikt met beplanting, zo mogelijk voorafgegaan 
door grondbewerking. Grondbewerking is alleen effectief in het zomerhalfjaar, 
omdat dan de verdamping de neerslag overtreft. Het inzaaien van een gewas is 
niet op elk tijdstip mogelijk en het is niet zeker hoe goed de beplanting aanslaat. 
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Zoute species vormen daarbij een groot probleem. Geconstateerd is dat het lang 
duurt voordat de beplanting (en de natuurlijke vegetatie) op gang komt. Het 
duurde tot in 1996 (na 2,5 jaar) voordat. op de Petroleumhaven-specie er voldoen- 
de beplanting was ontstaan. Deze beplanting zorgt nu echter wel voor een bijna 
volledige aërobe situatie in de niet bewerkte Petroleumhaven-specie. In de Wemel- 
dinge-specie was er nog nauwelijks sprake van begroeiing. Een oorzaak hiervan 
was bij Wemeldinge-specie het hoge zoutgehalte wat de groei van riet duidelijk 
remde. Gebruik van gewassen ter ontwatering van de specie lijkt nog steeds 
mogelijk. Aandacht moet worden besteed aan de keuze van het gewas. Het 
aangeplante gewas riet heeft in dit onderzoek niet gefunctioneerd, terwijl de 
spontaan opgekomen vegetatie op het Petroleumhaven-veld effectief is gebleken. 
Dit kost echter tijd, er is meer dan 1 groeiseizoen nodig om voldoende gewas te 
krijgen. Bij zoute species is daar bovenop tijd nodig voor de ontzilting van de 
specie, wat moeilijk zal gaan gezien de slechte ontwatering. Met dit soort zaken 
kan echter rekening worden gehouden bij opslag in een depot. Naast de stimule- 
rende werking op de afbraak (bewortelingsdiepte, luchtwortels) is belangrijk de 
overlevingskans van beplanting. Triviale zaken al vraat door konijnen spelen 
hierbij ook een rol. Aan de gewaskeuze zal nader aandacht moeten worden 
besteed. 

Uit het voorgaande volgt dat alle drie de ontwateringsmanieren, oppervlakkige 
afvoer, drainage en verdamping, voortdurend werken. Daaruit volgt dat de specie 
zo snel mogelijk in de intensieve landfarm moet worden gebracht. Een voorwaarde 
is dat de neerslag via het oppervlakte wordt afgevoerd. Pragmatisch gezien komt 
dit er op neer dat zo snel mogelijk nadat een intensieve landfarm is leeggeruimd, 
er een nieuwe lading verse specie moet worden aangebracht. Op die wijze wordt 
zo efficiënt mogelijk van deze voorziening gebruik gemaakt. Daarmee bepaalt het 
tijdstip van leegruimen het begintijdstip van een nieuwe ontwaterings- en reini- 
gingscyclus in de intensieve landfarm. 

Indien na enkele jaren wordt besloten om de gerijpte en tot zekere waarden 
gereinigde specie als bouwstof in een werk te gaan gebruiken of in een dikkere 
laag in een extensieve landfarm te deponeren, dan is het einde van de zomer een 
goed moment. Grond moet namelijk droog worden verwerkt om structuurbederf 
door verdichtingen en versmenngen zo veel mogelijk te beperken. Dit is een 
voorwaarde om de grond verder extensief te reiniging. 

Nadat de intensieve landfarm aan het einde van de zomer is leeggeruimd en direct 
daarna weer gevuld, kan de nieuwe specie tot aan maart - april van het jaar daarop 
voornamelijk via oppervlakte afvoer en drainage ontwateren. Afhankelijk van soort 
en waterrijkdom van de specie, de weersomstandigheden en het succes van 
drainage en oppervlakte afvoer, kan in het gunstige geval op de specie in korte 
termijn een droog laagje zijn gevormd waarin een gewas kan worden gezaaid. De 
kans dat het gewas in de herfst al goed aanslaat hangt sterk af van het tijdstip van 
zaaien en de weersomstandigheden. In veel gevallen biedt dit een mogelijkheid om 
de gewasgroei en daarmee de gewasverdamping al vroeg in het voorjaar optimaal 
te laten zijn. Bij mislukking kan in het voorjaar alsnog worden besloten tot 
herinzaai of om de specie via intensieve grondbewerking te drogen. In het eerste 
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zomerhalfjaar na het storten var. de specie is de belangrijkste doelstelling dat de 
ontwatering en rijping van de specie moet zijn gerealiseerd voordat vanaf eind 
augustus de neerslag de verdamping gaat overtreffen en de specie weer natter gaat 
worden. De gerijpte specie gaat dan in optimale conditie het natte seizoen in. De 
gevoeligheid voor verslemping en verweking is dan minimaal en de doorlatendheid 
voor water en lucht maximaal. Er zijn dan goede mogelijkheden voor inzaai en 
aanslaan van een gewas. In het natte winterhalfjaar kan de grond de neerslag voor 
een groot deel afvoeren naar de drainage. In het daaropvolgende voorjaar verkeert 
de grond dan in een goede conditie voor gewasgroei en biologische reiniging. 

Gedurende het eerste zomerhalfjaar zijn de mogelijkheden voor biologische 
afbraak langzamerhand optimaal geworden. Bij licht verontreinigde specie kan het 
reinigingsproces in voldoende mate zijn gevorderd, zodat te overwegen valt om in 
dat geval de gerijpte specie aan het einde van de zomer te verwijderen en in een 
extensieve landfarm in dikkere lagen verder te reinigen. De kortste behandelings- 
cyclus in de intensieve landfarm van deze specie is dan CCn jaar, die bij continue- 
gebruik van augustus tot augustus zal lopen. In veel gevallen zal het reinigings- 
proces nog e n  of enkele jaren nodig hebben om de vervuiling tot aanvaardbare 
waarden te laten dalen. 

De maximale laagdikte specie die in de intensieve landfarm wordt aangebracht kan 
worden berekend. Indien de waterafvoer via drainage en oppervlakte afvoer goed 
is, zodat ook de neerslag snel wordt afgevoerd, dan wordt de maximaal aan te 
brengen laagdikte bepaald door de verdamping, het lutumgehalte en het 
organische-stofgehalte. Optimalisatie van de verdamping door middel van 
grondbewerking en/of beplanting geeft een sterke verhoging van de maximale 
laagdikte. Een grond met beplanting en met een organische-stofgehalte van 10 % 
geeft, afhankelijk van het lutumgehalte, een maximale laagdikte van 0,65 tot 1,05 
m. Zonder beplanting, maar met intensieve grondbewerking, is de maximale 
laagdikte van de zelfde grond 0,4 tot 0,65 m. Bij helemaal niets doen, behalve het 
in stand houden van een goede oppervlakte ontwatering en drainage, is de 
laagdikte maximaal 0,2 m. Deze situatie vinden we terug bij het op de kant zetten 
van baggerspecie op landbouwpercelen. 

Starten op een later tijdstip kan betekenen dat de specie niet voldoende ontwatert 
en daardoor in de winter weer volledig nat zal worden. Voor een te late start kan 
worden gecompenseerd door intensiever te gaan bewerken of een kleinere laagdik- 
te te nemen. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de verdamping en 
de neerslag in 1994 en op de verdamping en neerslag van een meerjarig gemiddeld 
jaar. Het klimaat blijft echter een onzekere factor, waardoor bij een late start 
gecombineerd met een natte zomer er sprake kan zijn van een gedeeltelijk verloren 
seizoen. 

Bij het experiment lagen de species in een aan de kanten afgesloten bak, waardoor 
de bewerking van buiten af moest gebeuren. Bij de meest intensieve bewerking 
werd de grond met een kraan opgepakt en weer neergegooid. Het eveneens op de 
lokatie aangelegd grote veld met Wemeldinge-specie (project RWS Zeeland), was 
zodanig gedimensioneerd dat hierop met normale landbouwwerktuigen kon worden 
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bewerkt. In de praktijk dient dit bij voorkeur dan ook zo te gebeuren. Zodra de 
specie berijdbaar is kan de bovenlaag worden omgezet met een cultivator. Deze 
kan steeds dieper worden afgesteld. Ploegen kan een mogelijkheid zijn de onderste 
natte laag naar boven te brengen. Zodra de specie ontwaterd en gedroogd is kan 
de biologische activiteit worden gestimuleerd door groter kluiten te breken met 
een spitmachine. Baggerspecies bevatten echter vaak puin en andere grove delen 
waardoor de spitmachine kapot zal gaan. Deze grove delen kunnen worden 
verwijderd door gebruik te maken van een machine gelijkend op een aardappel- 
rooimachine. Al deze activiteiten zullen zorgen voor een verkorting van de 
reinigingsduur. Worden ze nagelaten, dan zal meer tijd voor de reiniging nodig 
zijn. 

5.4 Biologische afbraak van PAK en minerale olie 

Uitloging en vervluchtiging van PAK en minerale olie spelen geen meetbare rol 
m.b.t. het verdwijnen van deze stoffen. Zodra er bij de ontwatering en rijping van 
de specie een aërobe structuur wordt bereikt is er afbraak van PAK en olie. De 
biologische activiteit in de specie hoeft dus niet gezien te worden als beperkende 
factor bij landfanning van baggerspecie. 

5.4.1 Petroleumhaven-specie 

De afbraak van PAK laat in de Petroleumhaven-specie een duidelijke twee fasen 
afbraak zien (eerste een snelle afbraak gevolgd door een tweede langzamere 
afbraak). In het voor afbraak meest optimale bewerkte veld is binnen 2,5 jaar de 
PAK-concentratie (9 PAK Staring) gedaald van 533 tot 39 mgkg-' d.s. en de 
minerale olieconcentratie van 10.936 tot 3096 mgkg-' d.s., een afname van 
respectievelijk 93 en 72%. In de bovenlaag van het onbewerkte Petroleumhaven 
veld daalt de PAK-concentratie van 503 naar 53 mg-kg-' d.s. en de minerale 
olieconcentratie van 10891 naar 4722 mgskg-' ds., afnames van 89 en 57%. In de 
onderlaag daalt de PAK-concentratie van 503 naar 243 mgkg-' d.s. en de 
minerale olieconcentratie van 10891 naar 8152 mgkg-' d.s., dit geeft afnames van 
52 en 25%. 

In het bewerkte veld is voor wat de minerale olie concentratie betreft nog een 
verlenging van de intensieve landfann periode nodig om de norm van 500 mg-kg-' 
uit het bouwstoffenbesluit te halen. De PAK-concentratie (10 VROM) in het 
bewerkte veld is 44 mgokg" en ligt rond de norm van 40 mg.kg-' d.s. Voor 
toepassing in het kader van het bouwstoffenbesluit lijkt een voortzetting van de 
intensieve periode wenselijk. Indien de streefwaarde het uiteindelijke doel is, kan 
nu worden overgegaan naar extensieve landfanning. 

In het onbewerkte Petroleumhaven-veld worden de normen voor het 
bouwstoffenbesluit voor zowel PAK als minerale olie (nog) niet gehaald. PAK- 
concentratie (10 VROM) in de bovenlaag is 57 mgkg-' d.s. en in de onderlaag 
224 mg0kg-l d.s. Maar gezien de gunstige ontwikkeling van de begroeiing en de 
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daaruit voortvloeiende positieve effecten voor de aërobie, mag verwacht worden 
dat ook in de onbewerkte velden de normen voor het bouwstoffenbesluit gehaald 
worden. 

5.4.2 Wemeldinge-specie 

De afbraak van PAK in de Wemeldinge-specie vertoont geen twee fasen maar lijkt 
meer op de afbraak in een extensieve landfarm. De PAK-concentratie (9 PAK 
Staring) in het bewerkte Wemeldinge veld daalt van 52 naar 29 mgkg-' d.s. en de 
minerale olieconcentratie van 2216 naar 719 mg-kg-' ds., afnames van 44 en 
68%. In de bovenlaag van het onbewerkte Wemeldinge veld daalt de PAK- 
concentratie van 44 naar 34 mg-kg-' ds.  en de minerale olieconcentratie van 1923 
naar 771 mgkg-' d.s., afnames van 23 en 60%. De PAK-concentratie in de 
onderlaag daalt van 47 naar 31 mg-kg-' d.s. en de minerale olieconcentratie van 
1923 naar 851 mg*kg-' d.s., afnames van 34 en 56%. 

Gedurende de intensieve landfarm is voor PAK de norm uit het bouwstoffenbesluit 
gehaald en voor minerale olie bijna. De PAK-concentratie (10 VROM) in het 
bewerkte veld is 30 mgkg-' d.s., in de bovenlaag van het onbewerkte veld 34 
mgkg-' d.s. en in de onderlaag 35 mgkg-' d.s. Voor toepassing in het kader van 
het bouwstoffenbesluit lijkt voor deze specie een intensieve landfarm dus voldoen- 
de. Indien we terug willen naar de streefwaarde, dan is een aanvullende extensieve 
behandeling noodzakelijk. Aangezien de afbraak in deze specie ook al in de 
intensieve landfarm langzaam gaat, kan zo snel mogelijk na de ontwatering 
worden overgegaan op extensieve landfanning. Een probleem bij deze specie is 
echter wel het hoge zoutgehalte. 

5.5 Indirecte kasfarm 

Verdere behandeling van ontwaterde specie in een indirecte kasfarm heeft bij de 
Petroleumhaven-specie gezorgd voor een extra daling van het PAK- en minerale 
oliegehalte t.g.v. beter procescondities. Belangrijkste oorzaak is de bij een 
indirecte kasfarm gebruikelijke zeefstap, waardoor kluiten worden gebroken. Bij 
omzetten in de buitenfarm blijven de kluiten veel meer ongebroken. Door de hoge 
buitentemperatuur in de zomer van 1995 is het effect van temperatuur op de 
indirecte kasfarm niet tot uiting gekomen, omdat in dezelfde periode de tempera- 
tuur in de buitenspecie ook consequent boven de 18°C lag. Bij de Wemeldinge- 
specie had het gebruik van de indirecte kasfarm geen positief effect. Er moet 
verder rekening worden gehouden met een teruggang van de structuur van de 
specie gedurende de behandeling in de indirecte kasfarm. 

Voor specie lijkt dus gebruik van een indirecte kasfarm beperkt. De ontwaterings- 
stap is in eerste instantie de tijdsbepalende factor. Voor ontwatering is verdamping 
het belangrijkst wat alleen kan bij een zeer intensieve ventilatie in de indirecte 
kasfarm. Energetisch is dit zeer ongunstig, t.o.v. de situatie in een buitenfarm 
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POSW, 1995). Gedurende de ontwaterhg treedt er ook in een buitenfarm al 
afbrak op waardoor de toegevoegde waarde van een indirecte kasfarm na 
ontwatering beperkt is. Koppeling van een indirecte kasfarm binnen een systeem 
van biologische reiniging is alleen zinvol a l s  er na ontwatering nog een hoeveel- 
heid verontreiniging aanwezig is die t.g.v. de betere omstandigheden sneller kan 
worden afgebroken. Hierbij kan worden gedacht aan species die nog redelijk 
ontwateren, zodat ontwatering ook in de koude periode van het jaar kan plaats 
vinden. Juist in de koude periode kan een indirecte kasfarm de condities voor 
afbraak verbeteren. Keuze voor een indirecte kasfarm hangt verder af van de tijd 
die beschikbaar is voor de reiniging. De tijd, die gewonnen wordt in een indirecte 
kasfarm moet vervolgens worden afgezet tegen de tijd nodig voor ontwatering 
(vanaf ca. I/c2 jaar) en de tijd nodig voor een eventuele extensieve reiniging voor 
het behalen van klasse O of 1 (jaar tot tientallen jaren). Een aanvullende behande- 
ling in een kasfarm kan zinvol zijn als hierdoor op korte termijn wordt voldaan 
aan het Bouwstoffenbesluit. Een grote intensieve landfarm kan dan worden 
gecombineerd met een kasfarm, waardoor de doorstroom wordt bevorderd. Voor 
het bereiken van de streefwaarde lijkt koppeling van intensieve landfarm met een 
kasfarm geen extra mogelijkheden te geven. De extra daling binnen enkele weken 
of maanden moet voldoende zijn voor het bereiken van een norm. 

5.6 Wijze van onderzoek 

Voor het goed kunnen volgen van wat er in een landfarm gebeurt is het belangrijk 
de juiste parameters te monitoren en dit bovendien voldoende intensief te doen om 
verantwoorde conclusies te kunnen trekken. In dit project zijn met name chemi- 
sche en fysische parameters gemonitored. 

Om het gehalte PAK, minerale olie, organische-stof en vocht in de specie te 
bepalen moet intensief worden bemonsterd. In perioden van verandering 
(ontwateringsfase) intensiever dan in een stabielere periode. Om te voorko- 
men dat uitschieters het beeld bepalen moeten monsters in veelvoud worden 
genomen (5- tot 10-voud, indien kleine verschillen moeten worden aange- 
toond kan zelfs 20-voud noodzakelijk zijn; 
monitoring van een totaalpakket aan analyses is belangrijk in relatie tot 
stoffen, die de biologische afbraak kunnen beïnvloeden; 
het vastleggen van emissieroutes dient zo goed mogelijk te gebeuren. Binnen 
dit project was het mogelijk de uitspoeling goed te meten. Emissie via de 
lucht is op een indirecte wijze vast gelegd; 
binnen het hier gerapporteerde onderzoek is geen gebruik gemaakt van bio- 
assays. Er zijn wel monsters geleverd, die binnen andere POS W-projecten 
worden gemeten. Voor een vervolgondenoek zijn bio-assays belangrijk, 
omdat ze gebruikt kunnen worden voor een risicoschatting; 
om meer kennis m.b.t. de ontwatering en de mate van aërobie te verkrijgen 
dienen te worden gemonitored: Laagdikte, droge stofgehalte, porievolumes 
(gas- en watergevuld), kleur (zwart is anaëroob), grote van kluiten, scheur- 
vorming en het rijpingsgetal. 

- 

- 

- 

- 

- 
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In dit project zijn de bewerkingen uitgevoerd door de Dienstkring Schelde Rijn 
van Rijkswatersaat. Het beoordelen ter plekke of bewerken noodzakelijk was en 
bovendien mogelijk was, is zeer belan@jk gebleken. De combinatie van een 
onderzoeksinstituut en iemand die op de lokatie kan zorgen voor de uitvoering is 
essentieel voor een goed eindresultaat. 

5.7 Aanbevelingen 

In dit project is de afbraak van minerale olie minder snel gegaan dan de afbraak 
van PAK. Met name voor het behalen van de norm in het bouwstoffenbesluit moet 
de olieconcentratie nog aanzienlijk dalen. het is aan te bevelen deze concentratie 
te volgen in de verschillende velden waarbij de bewerking wordt geminimaliseerd, 
wat een overgang naar extensieve landfarming betekent. 

In de Petroleumhaven heeft zich in 1996 een vegetatie ontwikkeld. Het is van 
belang te weten of deze vegetatie uiteindelijk zorgt voor een volledig aërobe 
structuur met de daarbij behorende daling van PAK- en minerale oliegehalten. 
Voor de zoute Wemeldinge-specie kan de ontzilting en het op gang komen van 
vegetatie verder worden gevolgd. 

De mate van rijping is van belang voor de overgang van intensieve naar extensie- 
ve landfarming. Beide species zijn nog niet volledig gerijpt en dit dient dus verder 
te worden gevolgd. 

Bij het gebruik van intensieve landfarming en toetsing aan het bouwstoffenbesluit 
moet aandacht worden besteed aan de haalbaarheid en het realisme van de norm 
voor minerale olie. Niet alleen in relatie tot de meting, de aantoonbaarheidsgrens 
in veel baggerspecies is van dezelfde grootte orde, maar ook in relatie tot uitlo- 
ging en ecotoxicologische risico’s (bio-assays). 

De volgende onderwerpen, die nog niet of nauwelijks zijn onderzocht in dit 
project verdienen nadere aandacht: 

- Mogelijkheden om beplanting eerderheter te laten aanslaan; 
- landfarming van (zeer) zware klei en venige species; 
- demonstratieprojecten op grotere schaal; 
- verbetering van de ontzilting in zoute species; 
- mogelijkheden van metaalopnemende beplanting; 
- mogelijkheden van de combinatie landfarming en energieteelt; 
- toepassing van een afvalstroom als substraat uit de champignonkwekerijen 

ter verbetering van de afbraak (effect schimmels erdof compost) 
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