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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 alternatief 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-uitvoering gemaakt werd. 

Biologische reiniging 
Bij biologische reiniging van baggerspecie wordt gebruik gemaakt van bacteriën (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 ná diffusie naar de waterfase. In de 
tweede reinigings-fase wordt de afbraak beperkt door de diffusie-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’. 

Extensieve Landfarming 
Voor de afbraak van minerale olie en PAK is zuurstof nodig voor de activiteit van de afbrekende bacteriën. 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 (zie rapport ‘Intensieve landfarming van verontreinigde baggerspecie: 
ontwatering en afbraak. POSW fase 11’) wordt de specie regelmatig geploegd. 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. De specie wordt in dikkere lagen 
aangebracht en eventueel beplant: de condities dienen dusdanig te zijn dat vrij-komende verontreinigingen 
kunnen worden afgebroken. 

Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van een praktijkproef naar Extensieve landfarming, uitgevoerd 
door het DLO Staring Centrum, met medewerking van RWS Zeeland. Twee verschillende species zijn 
gedurende 8 jaar gelandfarmed, waarbij voor één specie de streefwaarde-kwaliteit in zicht komt. 
Extensieve landfarming is een relatief goedkope techniek, die eventueel op locatie kan worden uitgevoerd en 
waarbij het milieu-effect positief is. Het grootste negatieve milieu-effect is dat van het ruimtebeslag: Extensieve 
landfarming kan vele (10 tot 40) jaren duren. Het ruimtebeslag kan worden gerechtvaardigd door een tweede 
functie (natuurbouw, bebossing, recreatie) aan de velden toe te kennen. Hierbij kan beplanting met wilgen 
(momenteel door DLO Staring Centrum in NOBIS-kader onderzocht) genoemd worden. De wilgen zorgen 
enerzijds voor een goede structuur (zuurstof) in de specie en kunnen anderzijds gebruikt worden voor 
(verbrandings)energie. 

Namens het Programmabureau POSW-I1 
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Samenvatting 

In opdracht van Riza is door DLO-Staring Centrum (SC-DLO) onderzoek gedaan naar de 
toepassingsmogelijkheden van extensieve l a n d f d n g  voor de verdere reiniging van al 
intensief gereinigde baggerspecie. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems deel II (POSW-n). 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een proeftemin bij de Kreekraksluizen in beheer bij 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Het onderzoek is gestart in de zomer van 1993 en beëindigd 
in oktober 1996. Gebruik werd gemaakt van de in POSW-I intensief gereinigde species die 
afkomstig waren uit de Geulhaven en de haven van Zierikzee. 

Bij gebruik van intensieve biologische reinigingstechnieken voor grond en baggerspecie blijft 
er vaak een restconcentratie achter in de grond, waardoor niet wordt voldaan aan de criteria 
voor multifunctionaliteit (streefwaarde). Bij het starten van dit project was het behalen van 
de streefwaarde nog een voorwaarde die werd gesteld aan een reinigingsproces. Uitgangspunt 
bij het onderzoek was dat de restconcentratie langzaam beschikbaar komt voor biologische 
afbraak. Randvoorwaarde bij extensieve landfanning is dat vervolgens de micro-organismen 
in de bodem de beschikbaar gekomen verontreiniging kunnen afbreken zonder grote ingrepen 
te hoeven doen en door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke processen. Dit alles 
kost echter tijd en het omgaan met de tijd is belangrijk bij extensieve landfarming. 

Het onderzoek heeft laten zien dat de daling van het gehalte aan verontreiniging een 
voortgaand proces is en dat bij extrapolatie van de verkregen gegevens multifunctionaliteit 
bereikbaar lijkt. De benodigde tijd voor het bereiken van multifunctionaliteit hangt af van het 
type verontreiniging en de wijze waarop de verontreiniging in de specie aanwezig is. 
Afhankelijk hiervan moet worden gedacht aan enkele jaren voor olie tot tientallen jaren bij 
sommige species verontreinigd met PAK. PAK is in waterbodem vaak de klassebepalende 
verontreiniging. 

Belangrijk zijn de omstandigheden in de specie waaronder afbraak op de lange termijn kan 
plaatsvinden. De veelal noodzakelijke aërobe omstandigheden kunnen worden gestuurd door 
eenvoudige ingrepen m.b.t. ontwatering, bewerking en begroeiing. Ook belangrijk is een juiste 
aanleg omdat hier de basis wordt gelegd voor de langdurige extensieve landfarm. Bij aanleg 
van een landfarm wordt momenteel meestal een folie als bodembeschermende voorziening 
voorgeschreven. De bodem kan echter op een eenvoudige manier worden beschermd door 
verrijking van de ondergrond met organische-stof. Dit wordt geillustreerd met berekeningen. 
De kans op uitspoeling wordt nihil bij een groede bodembeschermende voorziening. 

In hoeverre er risico’s zijn kan ook worden vastgesteld met bio-assays. In het onderzoek is 
gebruik gemaakt van bio-assays met regenwormen. Het was niet mogelijk om in de gereinigde 
specie nadelige toxicologische effecten waar te nemen. 

Of extensieve landfanning kan worden toegepast is niet alleen afhankelijk van de lasten, maar 
ook van de acceptatie door de maatschappij. Zowel m.b.t. lasten als  tot de acceptatie kan 
extensief landfarmen in combinatie met een nuttig gebruik van de bodem positief werken. De 
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kosten van een extensieve landfarm zijn laag, maar kunnen hoger worden als gevolg van de 
door regelgeving opgelegde voorwaarden. De kosten kunnen worden verlaagd door er 
opbrengsten tegen over te zetten. De maatschappelijke acceptatie kan worden uitgedrukt in 
een belevingswaarde. Deze zal negatief zijn bij de start van een landfarm en neutraal bij het 
bereiken van multifunctionaliteit. De belevingswaarde van vervuilde baggerspecie kan minder 
negatief worden door een nuttig gebruik van de extensieve landfarm. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het verbouwen van een energiegewas (b.v. wilg), maar ook aan 
natuurontwikkeling. 
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1 Inleiding 

In het kader van POSW-II wordt aandacht besteed aan landfarming als hoopvolle biologische 
techniek. Hiertoe zijn de volgende onderzoeken opgestart. 
- Een literatuur onderzoek m.b.t. intensieve landfarming van waterbodems, bedoeld om de 

bestaande kennis te inventariseren (Doelman en Ouboter, 1993). 
- Een onderzoek naar intensieve landfanning, waarbij aandacht wordt besteed aan de 

ontwatering en de afbraak in een situatie met grotere laagdikte. Dit onderzoek is eveneens 
uitgevoerd door DLO-Staring Centrum en is gepubliceerd in Hamsen et al. 1997b. 

- Het hier beschreven onderzoek naar extensieve landfaming, waarbij wordt nagegaan of de 
tijdens POSW-I intensief behandelde Geulhaven- en Zierikzeespecie nog verder kunnen 
worden gereinigd. 

Landfarming is van oudsher een biologische techniek om verontreinigde grond te reinigen. 
Bij de eenvoudigste vorm van landfanning wordt de vervuilde grond in de open lucht 
uitgespreid in een laag van 30 tot 50 cm, waarna eventueel benodigde nutriënten worden 
toegevoegd. Door regelmatig te bewerken worden gunstige omstandigheden voor micro- 
organismen gecreëerd. Om de behandeltijd van de grond te bekorten zijn de processen verder 
geoptimaliseerd, waardoor overdekte landfarms zijn ontstaan. Deze vormen van landfanning 
worden intensieve landfarming genoemd. Voor de zeer intensieve vormen wordt ook wel de 
term kasfarming gebruikt. 

Het geven van een naam aan een technologie of concept is altijd gevaarlijk. Dit onderzoek 
is mede aanleiding geweest, dat er in Nederland wordt gesproken over extensieve methoden 
van bodemreiniging. In Nederland hzeft extensief ook een duidelijke betekenis als het wordt 
gebruikt naast intensief. In de VS wordt meer gesproken over intrinsieke bodeminiging. 
Extensieve heeft daar meer de betekenis van uitgebreid, alhoewel de Nederlandse betekenis 
ook bestaat. In een internationaal kader is het daarom misschien verstandiger om te spreken 
over intrinsieke landfanning i.p.v extensieve landfarming. Hiervoor is nog niet gekozen, 
omdat in Nederland momenteel veel wordt gesproken over extensieve concepten. 

In 1991 zijn door SC-DLO de eerste ideeën ontwikkeld voor extensieve landfarming. In die 
tijd werd biologische reiniging gezien als een procesmatige activiteit, waarbij in een beperkte 
periode grond moest worden gereinigd. Doel bij de reiniging was de verontreinigingen te 
verwijderen tot de criteria gesteld voor multifunctionaliteit (A-waarde, later vervangen door 
streefwaarde). De randvoorwaarden multifunctionaliteit en beperkte reinigingstijd hebben 
geleid tot een beperkte toepassing van biologische reiniging in steeds meer geoptimaliseerde 
processen, zoals in uitvoering bij Heidemij, Heymans, De Vries en van de Wiel en BION. 
Biologische reiniging werd in de praktijk slechts uitgevoerd voor makkelijk afbreekbare 
minerale olie (kerosine, benzine en huisbrandolie). Lastiger af te breken stoffen als zware olie 
en PAK kwamen veelal niet in aanmerking voor een biologische reiniging. Thermisch reinigen 
of storten waren de meest gebruikte methoden. 

Het niet bereiken van de streefwaarde werd in eerste instantie geweten aan de beperkte 
biologische beschikbaarheid (Raymakers, 1991), waarna het onderzoek zich heeft gericht op 
het vergroten van de biologische beschikbaarheid. Onderzoek bij SC-DLO (Hamsen et al., 
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1993) liet zien dat het voor de restconcentratie (de concentratie nog aanwezig na biologische 
reiniging) niet mogelijk was de beschikbaarheid te vergroten. De enige belangrijke factor die 
overbleef was de factor tijd, wat heeft geleid tot het concept van verlenging van de 
behandelingsduur. Momenteel wordt binnen intensieve concepten aandacht besteed aan het 
verhogen van de beschikbaarheid d.m.v. fysische stress, partitie en toepassing van schimmels. 
Dit in tegensteïiing tot intensieve landfarming waarbij wordt gestreefd naar minimalisering 
van de behanclelingsduur. Extensieve landfarming kenmerkt zich door een extensievering van 
de behandeling, zoals minder bewerken en niet verwarmen, om de totale kosten laag te 
kunnen houden. In plaats van een snel proces wordt de natuur z’n tijd gegund. 

Belangrijk bij een tijdrovend proces als extensieve landfarming is het ruimtebeslag. In een 
land als Nederland is het niet denkbaar dat bodem geen functie heeft, dit in tegenstelling tot 
landen als de VS en Canada. Functie betekent gebruik van de bodem en dit gebruik moet de 
mogelijkheid tot reiniging niet in de weg staan. In deze rapportage wordt onder andere 
ingegaan op de mogelijkheden voor gebruik. Voortbouwend op de conclusies van deze 
rapportage zijn er momenteel initiatieven om onderzoek te doen naar de combinatie van 
reinigen van baggerspecie en een nuttige toepassing van de bodem. Hierbij kan worden 
gedacht aan verbouw van gewassen, maar ook aan natuurbouw. In het vermelde initiatief 
wordt in eerste instantie gedacht aan de teelt van wilgen. Het wilgenhout wordt vervolgens 
gebruikt voor de produktie van energie. 

In de workshop ‘Landfarming’ die op 7 oktober 1991 in Bilthoven werd gehouden, werd een 
extensieve nabehandeling d.m.v. extensieve landfarming ook als veelbelovend gezien (van den 
Bosch en Harmsen, 1992). Zo’n nabehandeling zal moeten bestaan uit het creëren van de 
juiste omstandigheden waarbij biologische afbraak mogelijk is en bovendien kan blijven 
bestaan. In de meeste gevallen komt dit neer op handhaving van de aërobe omstandigheden. 
De activiteiten op een extensieve landfarm moeten zeer beperkt zijn om een economische 
reiniging mogelijk te maken. 

Voor het onderzoek zijn de volgende vraagstellingen van belang. 
- Hoe kunnen omstandigheden worden gecreëerd zodat op lange termijn biologische afbraak 

mogelijk is ? 
Vindt de verwachte afbraak ook werkelijk plaats ? 
Hoe lang duurt het voordat, afhankelijk van de verontreiniging, een aanvaardbare 
concentratie wordt bereikt ? 
Hoe staat het met de chemische, fysische en toxicologische kwaliteit van de bodem 
gedurende het proces ? 
Wat is de gebruiksmogelijkheid van grond in een extensieve landfarm ? 

- 
- 

- 

- 

De praktische uitvoering van het onderzoek naar extensieve landfarmhg is niet eenvoudig 
geweest. In 1992 kon onderzoek worden gestart in het kader van de Stimuleringsregeling 
Milieutechnologie, 1991 in opdracht van Novem. Praktijksituaties waren toen nog niet 
beschikbaar. In 1993 deed zich gelukkig de mogelijkheid voor om in POSW-verband het 
concept toe te passen op al gereinigde baggerspecie aanwezig op de proefvelden bij 
Kreekraksluizen. Dit onderdeel is vervolgens een zelfstandig onderzoek geworden binnen het 
voor Novem gestarte onderzoek. 
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Het was onvermijdelijk dat er overlap was tussen het Novem-deel en POSW-deel van het 
onderzoek. De beide onderzoeken hebben elkaar echter duidelijk versterkt. Voor de rapportage 
was het niet mogelijk en ook niet zinvol de onderdelen te scheiden. Hierdoor zijn onderdelen 
van deze rapportage ook te lezen in 'Mogelijkheden van extensieve landfarming voor 
biologische reiniging van grond' door Harmsen et al. 1996. Dit rapport wordt uitgegeven in 
de reeks Schone Technologie van VROM. 

In het onderzoek is aandacht besteed aan de fysische randvoorwaarden voor extensieve 
landfarming en is de kwaliteit van de bodem gevolgd door fysische, chemische en 
toxicologische monitoring. 

Tijdens het opstarten van het onderzoek bleek dat het hebben of verkrijgen van een 
vergunning niet eenvoudig is. Een voorwaarde voor een vergunning is het nemen van 
bodembeschennende maatregelen. In de praktijk wordt dit veelal vertaald door gebruik van 
een folie als onderafdichting en afvoer van het water via een drainagesysteem. De folie kan 
op lange termijn echter, door het slechter worden van het drainagesysteem een te natte 
landfann veroorzaken en daardoor het biologische proces tegenwerken. Bovendien is de folie 
bepalend voor een groot deel van de kosten van een extensieve landfarm. Om deze redenen 
is aandacht besteed aan andere mogelijkheden om de bodem te beschermen. Dit deel van het 
onderzoek zal tevens separaat worden gepubliceerd in Harmsen et al., 1997a. 

In deze rapportage is voor extensieve landfarming aangegeven wat de juiste randvoorwaarden 
voor biologische afbraak zijn en wat de mogelijkheden zijn om aan de randvoorwaarden te 
voldoen (hoofdstuk 2). In het experimentele onderdeel van het onderzoek is vervolgens 
nagegaan of de concentratie van de verontreiniging ook werkelijk daalt bij toepassing van 
extensieve landfanning, wat de werkelijke effecten van maatregelen m.b.t. de 
randvoorwaarden zijn en Óf er sprake is van nadelige toxicologische effecten (hoofdstuk 3, 
methoden en hoofdstuk 4 resultaten en discussie). In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 
bodembeschermende voorzieningen, Bij het toepassen van extensieve landfanning speelt niet 
alleen de vraag hoe en waar, maar ook of het economisch haalbaar is (hoofdstuk 6). De 
rapportage wordt besloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
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2 Randvoorwaarden voor extensieve landfarming 

2.1 De kans op afbraak 

Voor biologische afbraak is het noodzakelijk dat de verontreiniging opneembaar is voor een 
micro-organisme, dat het organisme aanwezig is en dat het organisme actief is door 
aanwezigheid van zuurstof. Ontbreekt een van deze drie, de verontreiniging, het micro- 
organisme of de zuurstof, dan vindt er dus geen afbraak plaats. De mate van mogelijke 
afbraak kan worden gekwantificeerd m.b.v. de volgende formule. 

r xyr n 

[verontreiniging]. [micro-organisme]. [zuurstof] 
(1 1 O 0 0  Resultaat landfarmen = 

n 

[verontreiniging] = Trefkans verontreiniging op een bepaalde plaats per dag 
[micro-organisme] = 
[ZUurStOfJ = Trefkans zuurstof op dezelfde plaats per dag 
t = Tijd na start landfam (d) 
X , Y J  = Coördinaten in de landfarm 
n = Aantal verontreinigingsdeeltjes of moleculen 

Trefkans actief micro-organisme op dezelfde plaats per dag 

De trefkans kan waarden hebben tussen O en 1. Als het resultaat van landfarmen gelijk wordt 
aan 1, dan kan alle verontreiniging verwijderd worden. Is het resultaat nul, dan is de 
verontreiniging nog aanwezig. Het resultaat wordt automatisch nul.als een van de trefkansen 
nul is. Aan de hand van formule 1 kan worden nagegaan welke factoren zinvol kunnen 
worden geoptimaliseerd. In de volgende paragrafen zal deze formule als rode draad dienen 
om weer te geven wat belangrijk is bij extensief landfarmen. 

2.1.1 De intensieve voorbehandeling 

Grond kan intensief worden gereinigd m.b.v. een bioreactor, kasfarm en landfarm. In de 
intensieve fase wordt het biologisch beschikbare deel van de verontreiniging verwijderd. Het 
biologisch beschikbare deel bevindt zich op plekken waar de trefkans voor zowel micro- 
organisme als zuurstof zodanig groot is, dat bij sommatie over de (korte) behandeltijd het 
resultaat gelijk wordt aan de grootte van de biologisch beschikbare fractie. De intensieve 
voorbehandeling stopt als de afbraak per tijdseenheid klein wordt. Hoe groot de biologische 
fractie en de overblijvende restconcentratie zijn, is niet direct voorspelbaar. Dit is afhankelijk 
van de voorgeschiedenis en de eigenschappen van zowel verontreiniging als grond (fig. 2.1). 

Een verontreiniging zal in eerste instantie adsorberen aan het oppervlak van een gronddeeltje 
of aggregaat. De evenwichtsconcentratie in de waterfase is dan nog relatief hoog, bovendien 
is de verontreiniging bereikbaar voor micro-organismen, waardoor een grote fractie van de 
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verontreiniging afbreekbaar is. Hierna zal door diffusie de verontreiniging worden verdeeld 
over het gehele deeltje en ook adsorberen in micro-poriën, waardoor de biologische 
beschikbaarheid zal afnemen. De fractie die niet afbreekbaar is gedurende de 
behandelingsperiode neemt toe. Om te worden afgebroken moet de verontreiniging zich 
verplaatsen naar de grotere poriën, waarin zich de micro-organismen bevinden. Dit transport 
is een diffusie proces, waarbij de tijd een belangrijke rol speelt. 

-. Voor sanerina * - 
I A  i A recente verontreiniging B oude verontreiniging 

A I  I I  
I 

g 

9 

D 

c 

e 
Q, .- u 
u 

O 
U 

Na sanering 
C recente verontreiniging D oude verontreiniging 

I I  I b  

Centrum Afstand tot centrum gronddeeltje - Centrum Afstand tot centrum gronddeeltje - 
Fig. 2.1 Verdeling van een verontreiniging in een gronddeeqe of aggregaat (Hamsen , 1993). De 

concentratie in het gronddeeltje en het omringende water is gegeven als een functie van 
de afstand tot het centrum van het gronddeelGe, waarvan aangenomen is dat het 
bolvormig is. Beide verticale schalen verschillen, concentratie in de grond >> 
concentratie in water. 
A: Recente verontreiniging voor reiniging. 
B: Oude verontreiniging voor reiniging (de verontreiniging is al gedurende een lange 

C: Recente verontreiniging na bwlogische behandeling. 
D: Oude Verontreiniging na dezeV& .biologische behandeling. 

periode in contact met de grond). 

De intensieve voorbehandeling dient voor de verwijdering van de oppervlakkig geadsorbeerde 
verontreiniging. Bij een recente verontreiniging (fig. 2.1A en 2.1C) of bij snel diffunderende 
stoffen kan dit leiden tot een schone grond. Bij een oude verontreiniging met langzaam 
diffunderende stoffen zal er na een intensieve behandeling altijd een restconcentratie 
achterblijven, waarvoor een tijdrovende techniek nodig is om ook deze restconcentratie te 
verwijderen (fig. 2.1B en 2.1D). 

In de intensieve fase kan door technische voorzieningen (bijv. beluchten in een bioreactor) 
de trefkans voor zuurstof hoog worden gehouden. Voor olie en PAK zijn de endogene 
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organismen vervolgens in staat de verontreiniging af te breken. De trefkans voor micro- 
organismen in poriën die groot genoeg zijn, is groter dan nul. Hierdoor is het mogelijk alle 
verontreiniging in of op korte afstand van de grote poriën biologisch te verwijderen. Over 
blijven de verontreinigingsmoleculen op grotere afstand van de micro-organismen. Aangezien 
de micro-organismen niet passen in de kleine poriën zullen de verontreinigingsmoleulen via 
diffusie naar de grotere poriën moeten gaan. Voor dit transport is tijd nodig en hier start de 
extensieve reiniging. 

2.1.2 Trefkans bij extensieve reiniging 

Bij de extensieve reiniging speelt de vraag of er micro-organismen aanwezig zijn, geen rol. 
Dit is immers al aangetoond tijdens de afbraak gedurende de intensieve fase. Door het 
uitgeput raken van de bron is het mogelijk dat het aantal afneemt, maar toch zal er een 
potentie blijven bestaan om de beschikbaar gekomen verontreiniging af te breken. De trefkans 
voor een micro-organisme zal groter blijven dan O. Het is een doelstelling van dit ondenoek 
om aan te tonen of deze veronderstelling juist is, door monitoring tijdens de extensieve 
landfann. De inrichting van een extensieve landfarm moet zodanig zijn dat de trefkans voor 
zuurstof ook groter is dan nul. Door sommatie over een grotere tijd zal elk 
verontreinigingsdeeltje uiteindelijk een actief micro-organisme ontmoeten. 

Een factor die direct invloed heeft op het resultaat is het zuurstofgehalte. Wat de 
randvoorwaarden zijn om het zuurstofgehalte en daardoor de trefkans hoog te houden, staat 
beschreven in dit hoofdstuk. Door de trefkans van zuurstof hoog te houden en de 
veronderstelling dat er actieve micro-organismen aanwezig blijven, wordt het resultaat van 
landfarming bepaald doqr de trefkans van de restconcentratie van de verontreiniging. Een 
verontreinigingsmolecuul kan in principe door diffusie op elke mogelijke plek komen. Voor 
mobiele stoffen als chloride en nitraat is de diffusie in bodemvocht zodanig dat op een schaal 
van enkele centimeters de concentratie overal gelijk is. Dit soort stoffen zal op zeer korte 
termijn een actief micro-organisme ontmoeten. Dit is ook nog het geval voor mobiele 
organische contaminanten als benzeen en tolueen. Onder aërobe omstandigheden worden de 
concentraties van deze stoffen snel tot nul gereduceerd. 

Organische moleculen afkomstig van minerale olie en PAK adsorberen sterk aan de bodem, 
waardoor hun mobiliteit zeer snel afneemt. De diffusie in de kleine poriën gaat zeer langzaam 
waardoor over een lange tijd gesommeerd moet worden om een afdoende resultaat te krijgen. 
Bij het gebruik van deze redenering wordt een behandeltijd bij extensief landfannen 
gekoppeld aan de mobiliteit. Hoe kleiner de mobiliteit hoe langer de benodigde tijd om het 
gewenste resultaat te bereiken. 

Figuur 2.2 geeft de plaats aan van zowel intensieve als extensieve reiniging in een 
afbraakcurve, zoals die meestal wordt gemeten bij een biologische reiniging. 
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Fig. 2 3  Biologische reiniging van een verontreinigde grond m.b.v. een intensieve en extensieve 
behandeling. t, >> t,, A = referentiewaarde (Harmsen et al., 1994) 

2.2 Rijping 

Voor de rijping van baggerspecie moet veel water afstromen en verdampen. Na de relatief 
korte intensieve fase van de landfarm is de ontstane grond slechts half gerijpt en moet verder 
rijpen in de extensieve fase. Een slecht gerijpte grond is ongestructureerd en heeft een slechte 
waterdoorlatendheid en aëratiemogelijkheden. Door uitdroging rijpt de grond en krijgt 
structuur. Een goed gerijpte grond heeft structuurelementen die sterk genoeg zijn om niet bij 
bevochtiging te vervloeien, zodat de structuur behouden blijft. Omdat de aëratiemogelijkheid 
van een grond sterk van de structuur afhangt, is een goede rijping essentieel voor landfarming. 
Bij rijping ontstaan eerst grove, grote structuurelementen. Bij droging krimpen deze 
structuurelementen, waarbij ze lange tijd verzadigd en anaëroob blijven. Door voortgaande 
rijping vallen de grote structuurelementen uiteen in kleinere delen en wordt de aërobie en de 
biobeschikbaarheid van de organische verontreiniging steeds beter. Daarbij moet worden 
bedacht dat zuurstof via diffusie door het water tot in het hart van kleine structuurelementen 
kan komen, zodat alle organische verontreiniging in zo’n aggregaat aëroob kan worden 
afgebroken. Omdat de diffusie van zuurstof door water zeer moeizaam gaat, kan bij grote, 
verzadigde aggregaten alleen een dun buitenlaagje aëroob worden gereinigd. Het verkleinen 
van de grote structuurelementen kan worden bevorderd door grondbewerking. De mate van 
rijping wordt gekarakteriseerd door de rijpingsfactor n = aantal grammen water per gram 
lutum (Pons en Zonneveld, 1965, Cultuurtechnisch Vademecum, Cultuurtechnische 
Vereniging, 1988): 
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n = (A - 0,2 R) / (L + bH) 

Waarin: 
A = totaal-watergehalte in g per 100 g droge grond 
L = lutumgehalte 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 

b = verhouding van het waterabsorberend vermogen van de organische- 
R = 100 - H - L 

stof t.o.v. lutum 
b = 3 bij humus en veraard veen 
b = 6 bij weinig verweerd veen 

Hierbij wordt het watergehalte A bepaald aan verzadigde (vochtspanning = O), compacte 
grond. Met compacte grond wordt bedoeld dat er geen holten en scheuren in het monster 
mogen zitten, die een belangrijke onterechte bijdrage aan het watergehalte van het verzadigde 
grondmonster kunnen geven. Daarom wordt in de praktijk een kleine onderdruk aangebracht 
om deze macroporiën te legen. In het algemeen wordt in de bodemkunde het lutumgehalte 
(deeltjes < 2 pm) bepaald als percentage van de minerale delen. In formule (1) is het lutum- 
gehalte L bepaald als percentage van de grond, dus inclusief organische-stof! 

De formule laat zien dat hoe meer lutum en organische stof de specie bevat, des te meer 
water maet ontwijken om de grond te laten rijpen en hoe langer het rijpingsproces duurt. 
Zandgronden en lichte zavels (lutumfractie < 17,5 9%) rijpen daarom niet of in lichte mate. 
De structuurvorming door rijping is bij deze gronden daarom niet of zwak aanwezig. 

Door Pons en Zonneveld (1965) wordt een classificatieschema gegeven voor rijpende gronden 
(tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Classificatie van de rijpingsfactor n volgens Pons en Zonneveld (1965). 

n- factor Classificatie Omschrijving 

e 0,7 gerijpt kleeft niet aan de handen, niet kneedbaar 

0.7 - 1.0 vrijwel gerijpt 

1.0 - 1,4 half gerijpt redelijk zacht, kleeft, gemakkelijk kneedbaar 

1,4 - 2.0 vrijwel ongerijpt zacht, kleeft erg, zeer gemakkelijk kneedbaar 

> 2.0 ongerijpt zeer slap, bijna vloeibare modder 

vrij stevig, kleeft een beetje, niet gemakkelijk kneedbaar 

Indien kleigrond door verdamping aan het oppervlak of door vochtonttrekking door 
beworteling sterk uitdroogt, zal de kleigrond op termijn volledig rijpen tot een 
minimumwaarde van n = 0,6 -0,7. Dit zijn waarden zoals ze in een bouwvoor worden 
gevonden. 
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23 Structuur 

Het belang van een gestructureerde grond in landfarming kan moeilijk worden onderschat. De 
macroporiën, bestaande uit doorgaande holten gevormd door beworteling en bodemleven en 
de scheuren tussen de aggregaten, bepalen bijna geheel de waterdoorlatendheid en 
aëratiemogelijkheden van de grond. Samen met een goede ontwatering is een goede structuur 
een essentiële randvoorwaarde voor het creëren van een omgeving waarin de 
milieuomstandigheden voor de biodegradatie optimaal zijn. 

Bij de beschouwing van de structuur van een grond vormen zandgronden en lichte zavels 
(lutumfkactie e 17,5 %) een aparte groep. Doordat deze gronden niet of nauwelijks krimpen 
tijdens rijpen en drogen vormen zich ook geen scheuren en vindt hoogstens een zwakke 
aggregaatvorming plaats. De doorgaande holten worden alleen gevormd door beworteling en 
bodemleven en grondbewerking, waarbij de gecreëerde ruimten tussen de grondbrokken met 
elkaar verbonden kunnen zijn. Zandgronden hebben wel relatief grote poriën tussen de korrels 
die voor een goede waterdoorlatendheid en aëratie kunnen zorgdragen. Door verdichting en 
een zodanige korrelgrootte-opbouw dat de poriën tussen de grotere korrels worden opgevuld 
door kleinere korrels, kunnen het totale poriënvolume en de poriëngrootte zo klein worden 
dat waterdoorlatendheid en aëratie sterk worden beperkt. De structuur van zandgronden en 
lichte zavels wordt slecht genoemd indien de grond dicht en massief is met alleen zeer kleine 
poriën en geen doorgaande holten heeft. 

De kwaliteit van de structuur na de intensieve landfarm zal hoogstens matig zijn. De zwakke 
structuurelementen kunnen door ontgraving, transport, verwerking en bewerking gemakkelijk 
geheel worden vernield. De doorgaande holten zullen geheel of gedeeltelijk verloren zijn 
gegaan. De belangrijkste.fouten die bij de inrichting kunnen worden gemaakt zijn het te nat 
verwerken en te zwaar berijden van de grond. Het daardoor optredende structuurbederf door 
verdichtingen en versmering zijn moeilijk en voor een deel niet op te heffen door 
grondbewerking en natuurlijk herstel. Volgens Hadas (1987) ontstaan tijdens grondbewerking 
door verdichting en versmering zeer sterke en stabiele micro-aggregaten. Micro-aggregaten 
hebben een diameter van 0,02-0,25 rnm, ontstaan ook op natuurlijke wijze en zijn in het 
algemeen onderdeel van aggregaten. Ze zijn sterk en stabiel en zijn zo dicht dat ze 
ontoegankelijk zijn voor bacteriën (Edwards and Bremner, 1967; Dexter, 1988). Organische- 
stof in micro-aggregaten wordt daardoor slechts langzaam afgebroken en heeft een 
halfwaardetijd van bijna 50 jaar (Jenkinson en Rayner, 1977). In hoeverre dit ook geldt voor 
koolwaterstoffen die in micro-aggregaten terecht zijn gekomen is niet bekend. In ieder geval 
moet vanaf het ontgraven van de vervuilde grond en tijdens de intensieve en extensieve 
landfarm verdichting en versmering van de grond worden voorkomen. Met name gedurende 
de inrichting van de extensieve landfarm is voorzichtigheid geboden en mag de grond niet te 
nat zijn en moet zo weinig mogelijk worden bereden. Verdichte en versmeerde sporen zullen 
nooit of slechts na lange tijd door natuurlijk herstel een goede structuur krijgen. 

In een extensieve landfarm moeten goede omstandigheden worden gecreëerd voor in eerste 
instantie herstel en daarna optimalisering van de structuur. Gronden met minder dan 15% 
lutum (deeltjes e 2ym) kennen geen of een zeer zwakke structuurvorming en kunnen te dicht 
zijn en te nat blijven voor beworteling en bodemleven. In het algemeen zijn deze gronden in 
niet te natte toestand echter goed te bewerken, zodat tijdens de inrichting van de extensieve 
landfarm goede omstandigheden voor beworteling en voor biodegradatie Van organische 
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vervuiling kunnen worden gecreëerd. De grond is echter wel kwetsbaar voor herverdichting. 
In een grond met meer dan 15 à 18 proclmt lutum vindt bij uitdroging structuurvorming 
plaats. Door het uitdrogen krimpt de klei en organische-stof en ontstaan krimpscheuren in de 
grond. In eerste instantie zijn de afstanden tussen de krimpscheuren groot, maar bij verdere 
en herhaalde uitdroging vallen de grote brokken grond tussen deze primaire krimpscheuren 
in steeds kleinere brokken uiteen tot aggregaten met een diameter van 0,2 tot 20 mm. Door 
grondbewerking, wortelgroei en bodemleven wordt het structureringsproces sterk bevorderd. 
Een bodem zonder begroeiing zal onder de Nederlandse klimaatomstandigheden zelfs bij diepe 
grondwaterstanden al op enkele decimeters onder het maaiveld altijd zeer vochtig zijn. De 
structuurvorming zal beperkt en alleen oppervlakkig zijn met als resultaat dat de 
omstandigheden voor extensieve landfaxming zeer slecht zijn. Zonder begroeiing of een zeer 
intensieve grondbewerking zal hierin geen verbetering komen. Een intensieve grondbewerking 
is duur, creëert micro-aggregaten waarin de vervuiling kan worden opgesloten en is in strijd 
met het extensieve karakter van extensieve landfarming. Bovendien is beworteling van 
vervuilde grond de effectiefste manier om optimale omstandigheden voor de afbraak van 
moeilijk toegankelijke resten van koolwaterstoffen te creëm. De belangrijkste functie van 
begroeiing en beworteling is het onttrekken van water aan de vervuilde grond waardoor lucht 
in de grond kan toetreden, de grond droogt en verdergaande structuurvorming kan 
plaatsvinden. Daarbij dringen wortels tot in de aggregaten door, zodat tot in de aggregaten 
de toestand voor biodegradatie wordt verbeterd. Structuurelementen hebben een grote 
bestendigheid. Hoewel de scheuren tussen de aggregaten zich bij het natter worden 
grotendeels sluiten en de grond er weer massief uitziet, openen dezelfde scheuren zich weer 
bij drogen. Een moeilijke grondsoort bij structuurvorming zijn de zeer zware kleigronden met 
meer dan 50% lutum, die bij drogen grote zuilvormige blokken vormen en waarbij 
verdergaande aggregaatvorming pas plaatsvindt in optimale omstandigheden. Bovendien zijn 
deze zware gronden moeilijk te bewerken. 

2.4 Aëratie 

Een adequate bodemaëratie is essentieel voor de ademhaling van de beworteling en het 
bodemleven. Via vooral de luchtgevulde macroporiën wordt door middel van diffusie zuurstof 
vanaf het bodemoppervlak aangevoerd en kooldioxide afgevoerd. Bij een goede structuur kan 
de zuurstof overal en diep in de grond komen. Van belang daarbij is het watergehalte dat 
bepaalt welk gedeelte van de poriën gevuld is met water waardoor diffusie door deze poriën 
sterk wordt verminderd. 

Voor wortelgroei geeft Boone (1986) dat zuurstofgehalten in de bodemlucht niet onder de 1% 
mogen komen. Voor een goede wortelgroei moet het zuurstofgehalte hoger dan 10% zijn. 
Micro-organismen functioneren zelfs bij zuurstofgehalten van 0,2% nog voor 100% (Hendriks, 
1992). Zuurstofgehalten lager dan 1% duiden echter op plaatselijk anaërobe toestanden. 
Bovendien is voor aëratie tot in de aggregaten sterke rijping en structuurvorming van de 
grond nodig, die door beworteling en macro-fauna sterk wordt bevorderd. 

Bij diffusie verplaatsen zich één of meer componenten van een stof als gevolg van 
concentratieverschillen: de totale druk is overal hetzelfde. De diffusiemogelijkheid wordt 
gekarakteriseerd door de gasdiffusiecoëfficiënt D,. Bakker et al. (1987) geven voor 
verschillende grondsoorten de relatie tussen de Musiecoëfficiënt D, (mz*s-’) voor zuurstof 
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en de fractie gasgevulde poriën $,. De structuur van de grond is hierbij van groot belang. 
Voor de meeste gronden kan de relatie tussen 0, en QL worden beschreven als: 

0, = 0,2.104 (@, - A)2 . (1 - A)-2 (2) 

Waarin A = 0,l voor enkelkorrelstructuren van lemige zanden en lichtere zavels, waarbij de 
aggregatie is vernield door bijv.. verslemping of berijding; A = 0,05 voor zwak en matig 
geaggregeerde bouwvoren van zavels en humeuze zanden en ondergronden van zavels; A = 
0,025 voor duidelijk geaggregeerde zavels en kleien. Bij eenzelfde fractie gasgevulde poriën 
$, neemt de diffusiecoëfficiënt D, van slecht naar goed geaggregeerde grond sterk toe. De 
vergelijking 2 geldt voor gronden die een Vrij groot percentage niet-doorgaande poriën 
hebben, zoals het geval in bouwvoren. Grond die langere tijd niet is bewerkt en goed 
doorworteld is en veel bioporiën bezit, heeft bij eenzelfde hoeveelheid gasgevulde poriën een 
veel hogere diffusie-coëfficiënt dan volgt uit vergelijking 2. Bij deze grond is de diffusie- 
coëfficiënt: 

D, = 0,06.10" $g'" (3) 

Vergelijking 3 geldt niet voor zandgronden en is geldig voor $, < 0,15; daarboven voldoet 
vergelijking 2 met A = 0,05 of A = 0,025 beter. 

Voor de situatie onderin de bouwvoor op een diepte van 0,30 m hebben Bakker et al. (1987) 
grenswaarden voor de diffusiecoëfficiënt gegeven waar beneden praktisch altijd 
aëratieproblemen voor plantenwortels zijn te verwachten @ p i n =  1,5.10-' m2s-') en die 
waarboven nooit problemen zijn te verwachten (Dpax = 30.10" m2s-'). Diffusiecoëfficiënten 
lager dan D,min resulteren in zuurstofgehalten van de bodemlucht lager dan 1%, wat te laag 
is voor de meeste plantenwortels. Micro-organismen kunnen veel beter tegen zuurstoftekort 
en functioneren zelfs bij zuurstofgehalten van 0,2% nog voor 100% (Hendriks, 1992). Lage 
zuurstofgehalten in de bodem zorgen echter voor lage toevoersnelheden van zuurstof vanaf 
de bodemlucht in de grote poriën naar de'micro-poriën en in de aggregaten, waardoor er 
plaatselijk anaërobie kan optreden en de afbraak in zijn geheel wordt veruaagd. Er kan dan 
tegelijk aërobe en anaërobe afbraak plaatsvinden. Daarom en omdat ook de mogelijkheden 
voor beworteling en grotere bodemfauna van belang zijn voor de rijping en structuurvorming 
zijn D p i n  en Dpax  belangrijke grenswaarden voor landfarming. Op dezelfde wijze als 
Bakker et al. (1987) is voor een aantal diepten D a n  en Dpax berekend (tabel 2.1). Door 
deze grenswaarden in de relaties 2 en 3 in te vullen worden de bijbehorende grenswaarden 
$,min en $,max voor de gasgevulde poriën voor slecht tot goed geaggregeerde zavels en voor 
bewortelde profielen gevonden (tabel 2.1). 
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Tabel 2.1 Grenswaarden voor de diffusiecoèsciënten Dpin  en D p u x  voor verschillende kàagdikte L en 
de &aruit volgende grenswaarden voor de minimaal benodigde fractie gasgevulde poriën $#n 
en $- van slecht tot goed geaggregeerde zavels en bewortelde grond. Onder @in djn 

Laagdikte Dpin D p a x x  
L x los 10-8 

(m) (m's-') (m2s-') 

03 1 6  30 

O S  493 83 

0,8 11.0 213 

1 ,o 172 333 

12 24,8 480 

13 38,7 750 

- ~~ 

in nooit aëratieproblemen te verwachten. 
- 

Slecht 
A = 0,l 

egmin $pax 

0,13 021 

0,14 O28 
0,17 0,39 

0,18 0,47 

020 034 

0,223 0,65 

Aggregatieniveau 

Matig 
A = 0,05 

bgmin $gmax 

0,08 0,17 

0,w 0 3  

0,12 O36 

0,14 0,44 

0,16 O52 

0,18 0,63 

Goed 
A = 0,025 

bgmh $8" 

0,05 0,15 

0,07 022 

0,lO 0,34 

0,12 0,42 

0,13 030 

0,16 0,62 

~ ~~ 

Beworteld 
vgl. 3 

$pin $pax 

0,02 0,14 

0,04 - 
0,07 - 
0,w - 
0,12 - 

Omdat het luchtgehalte $* volgt uit het poriëngehalte minus het vochtgehalte kan in de 
praktijk het verloop van $g in de tijd worden bepaald uit het vochtgehalteverloop. Door $&t) 
te combineren met de grenswaarden (tabel 2.1) wordt de aëratietoestand in de tijd verkregen. 

Indien de eis is dat gedurende het gehele jaar de biologische afbraak moet doorgaan, dan moet 
in de winter, wanneer de grond op zijn natst is, het luchtgehalte boven Qnin blijven. Vooral 
in de slecht geaggregeerde grond, maar ook in beter geaggregeerde grond, zijn in de winter 
onderin de grondlaag problemen te verwachten. Of deze problemen zich ook werkelijk gaan 
voordoen hangt voornamelijk van de ontwatering af. In de zomer, wanneer de grond het 
droogst wordt, moet het luchtgehalte zo hoog worden dat de aëratie ook in de minder 
toegankelijke delen van de grond 0ptimaal.h. Het luchtgehalte moet dan hoger dan $gmax 
zijn. Bij zand en zavelgronden wordt daardoor de maximale laagdikte beperkt tot L = 0,8 tot 
1,2 m. Matig zware en zeer zware kleigronden zullen door uitdrogen kimpen en scheuren, 
waardoor de aëratie tot op scheurdiepte uitstekend is. Deze gronden hebben echter als nadeel 
dat de grond tussen de scheuren langer nat en ontoegankelijk voor zuurstof blijft dan bij 
lichtere gronden. 

2.5 Intra-aggregaat-aëratie 

Voor de landbouw is in de eerste plaats de zuurstofvoorziening van de wortels via 
macroporiën tussen de aggregaten (inter-aggregaat) van belang. Bij landfarming in het 
algemeen, maar bij extensieve landfarming in het bijzonder is daarnaast ook nog een goede 
aëratie in de aggregaten (intra-aggregaat) noodzakelijk. Na de intensieve landfarmperiode 
zullen de goed toegankelijke koolwaterstoffen tussen en op de aggregaten voornamelijk zijn 
opgeruimd. In de extensieve fase moeten de moeilijker toegankelijke koolwaterstoffen in de 
aggregaten worden afgebroken. 
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Door Braunack en Dexter (1989a) worden de resultaten genoemd van verschillende 
onderzoeken naar anaërobie in aggregaten. Voor een door beworteling maximaal uitgedroogde 
kleigrond (vochtspanning -1600 kpa) is berekend dat aggregaten met een diameter van 11-13 
mm anaërobe kemen zullen hebben omdat de kleigrond zelfs bij die lage vochtspanning nog 
een luchtgehalte van slechts 2-3% heeft. Bij lichtere gronden is het luchtgehalte van zulke 
droge aggregaien veel hoger en zullen alleen aëratieproblemen ontstaan bij zeer grote 
aggregaten. 

Door Sextone et al. (1985) zijn in verzadigde aggregaten van een siltige klei (kleigehalte 27- 
40%) zuurstofmetingen uitgevoerd. Verzadigde aggregaten met een kleinere diameter dan 6 
mm bleken bijna nooit een anaërobe kem te hebben. Aggregaten met een diameter groter dan 
10 mm hadden bijna altijd een anaërobe kern. Bij de onderzoeken wordt uitgegaan van een 
zuurstofgehalte van 20,5% van de lucht aan de buitenzijde van het aggregaat. Lagere 
zuurstofgehalten door een beperkte inter-aggregaat-aëratie leiden direct tot een ongunstigere 
uitgangssituatie voor de intra-aggregaat-aëratie. Zeer kleine aggregaatdiameters zijn gunstig 
voor een goede intra-aggregaat-aëratie, maar leiden echter tot een slechtere inter-aggregaat- 
aëratie doordat de macroporiën kleiner zijn. Vooral in nattere omstandigheden is dit nadelig. 

Door Braunack en Dexter (1989b) is voor zaaibedden de meest gewenste aggregaatdiameter 
aangegeven. Voor een goede intra-aggregaat-aëratie moet de aggregaatdiameter kleiner zijn 
dan 2,O mm, maar diameters tot 8,0 mm zijn acceptabel. Voor een goede inter-aggregaat- 
aëratie moet de aggregaatdiameter minimaal 1,0 mm zijn. De gegeven grenswaarden zijn voor 
zaaibedden, waarvan de dikte in centimeters wordt uitgedrukt, terwijl de laagdikte bij 
landfarming zo groot mogelijk wordt genomen en minstens 20 à 30 cm is. De inter-aggregaat- 
aëratie lijkt daarom bij landfaxming van groter belang dan bij het zaaibed. Een zaaibed moet 
echter met grote zekerheid vroeg in het voorjaar optimale omstandigheden bieden voor de 
ontkieming van het zaad en de ontwikkeling van het jonge plantje, terwijl voor een landfarm 
geldt dat in een aantal jaren de omstandigheden slechts enkele keren tot onderin de landfarm 
goed moeten zijn voor biodegradatie tot in de aggregaten. 

De grenswaarden voor aggregaatgrootte zijn’ bij extensieve landfaming vooral een middel om 
te controleren of in de landfarm over de volledige diepe optimale omstandigheden zijn 
gecreëerd voor biodegradatie. Verkleining van aggregaatgrootte is mogelijk door 
grondbewerking. In het algemeen zal echter bij extensieve landfarming de laagdikte zo groot 
mogelijk worden gekozen en zal eventuele grondbewerking beperkt blijven tot 20 à 50 cm 
diepte en gerelateerd zijn aan het grondgebruik. 

2.6 Ontwatering en vochthuishouding 

Een goede ontwatering is noodzakelijk voor structuurvorming en het functioneren van de 
extensieve landfarm. In grond die permanent onder het grondwatemiveau zit vindt geen 
structuurvorming en geen aërobe biodegradatie plaats. In grond die min of meer vochtig blijft 
zullen de dichtste delen grond het natst en zelfs volledig verzadigd blijven. Waarschijnlijk 
zitten juist in die delen de resterende koolwaterstoffen omdat in een eerder stadium tijdens 
de intensieve landfaxm dit ook de reden was voor een slechte situatie voor biodegradatie. Om 
de grond door plantengroei en beworteling zo droog te krijgen moet de neerslag goed worden 
afgevoerd en de aanvoer van grondwater via capillaire opstijging of zelfs kwel worden 
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geminimaliseerd. 

Een goede drainage wordt verkregen door het.aanbrengen van een 0,5 m dikke drainlaag 
bestaande uit grof zand en met drains om de 5 m (Harmsen et.al., 1997a). De drainlaag ligt 
daarbij op een onderafdichting van folie. Bij een af te voeren hoeveelheid water van 7 mm 
per dag (landbouwnonn) blijft de hoogste grondwaterstand nog 0,25 m onder de opgebrachte 
grond. Bij de berekeningen van Hamsen et al. (1997b) wordt de dikte van de drainlaag 
bepaald door de eis dat bij een neerslagoverschot van 2 mm per dag, zoals te verwachten in 
de winter, er in een landfarm ook onderin geen zuurstoftekort optreedt. Bij een drainlaagdikte 
van 0,50 m wordt onderin de landfarm een vochtspanning van -3 kPa gecreëerd en is de 
zuurstofvoorziening in een laag met een dikte van 0,6 m ook in de winter gewaarborgd. Dit 
word min of meer bevestigd door de kritische luchtgehalten $,min (tabel 2.1) te vergelijken 
met de luchtgehalten van verschillende landbouwgronden bij een vochtspanning van -3 kPa 
(Beuving, 1984; Wösten et al., 1994). Daaruit blijkt dat bij slecht tot goed geaggregeerde 
grond de laagdikte beperkt moet blijven tot L = 0,3 tot 0,5 m. Bij bewortelde grond zijn 
laagdikte tot 0,8 m mogelijk. De grond moet dan wel vMr de winter tot deze diepte zijn 
beworteld. 

In veel gevallen zal het economisch gezien aantrekkelijk zijn dikkere laagdikte aan te brengen 
en het gevaar van een slechte zuurstofvoorziening gedurende enige tijd in de winter voor lief 
te nemen. Bij bomen als begroeiing kan dit echter leiden tot afsterven van de wortels in de 
onderste laag. Er zijn echter ook boomsoorten, o.a. wilg, waarvan de wortels lange tijd een 
zuurstofloze grond verdragen. Een veel belangrijker aspect is echter dat er een kans bestaat 
dat de PAK die uit de aggregaten vrijkomen in verband met de zuurstofloze situatie niet 
onmiddellijk door biodegradatie onschadelijk worden gemaakt en daardoor kunnen uitspoelen. 
In de praktijk zoals weergegeven in deze rapportage blijkt uit metingen dat het risico van 
uitspoeling minimaal is. De PAK zijn weinig mobiel en ze worden al snel aan organische-stof 
of kleimineralen gebonden. Bovendien vindt de doorstroming vooral via de macro-poriën 
plaats, waarvan de omgeving door de goede aëratiemogelijkheden juist het verst gevorderd 
is in het schoonmaakproces. In de perifere gebieden, waar de concentratie van de resterende 
PAK het grootst zal zijn, staat het water nagenoeg stil. Dat het water inderdaad voornamelijk 
via netwerken van verbonden macro-poriën loopt en het bodemwater voor de rest nagenoeg 
stil staat is globaal en tot in detail uitgebreid onderzocht en bevestigd (Heijs et al., 1995). In 
het algemeen wordt echter, ondanks het feit dat er geen uitspoeling van PAK worden gemeten 
en dit feit goed te verklaren is, geen enkel risico genomen. 

Indien de problemen met de zuurstofhuishouding en het pragmatisch gezien te verwaarlozen 
risico op uitspoeling van PAK worden aanvaard, dan is de volgende vraag of gedurende de 
zomer wel optimale condities voor structuurvorming en biodegradatie ontstaan. Daartoe moet 
het profiel sterk uitdrogen. In het winterhalfjaar overtreft in Nederland de neerslag de 
verdamping, zodat de grond steeds natter wordt tot een maximum vochtgehalte wordt bereikt. 
Indien de drainage uitstekend is, wordt het maximum vochtgehalte bepaald door de grondsoort 
en structuur daarvan. In het voorjaar neemt de verdamping toe en gaat de neerslag overtreffen. 

Om de hoogste verdamping te realiseren moet de grond al in het voorjaar volledig begroeid 
zijn. Gewassen die in het voorjaar worden gezaaid zijn daarom minder geschikt. De keuze van 
de begroeiing hangt sterk af van de tijd waarover de extensieve landfarm moet functioneren, 
de gebruiksmogelijkheden van het gewas, de eindbestemming van de grond en economische 
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aspecten zoals opbrengsten en kosten. Bij landbouwgewassen zullen knolgewassen en 
waarschijnlijk ook andere consumptiegewassen niet in aanmerking komen. Bij bomen in 
productiebossen zijn snelle groeiers zoals populieren pas na 20 jaar kaprijp. De factor tijd is 
ook van belang in verband met het weer. Droge en zeer droge jaren zijn erg belangijk om 
een uitgebreide en dichte wortelvoxming af te dwingen. Hoe langer de extensieve landfarm 
bestaat hoe groter de kans dat deze droge jaren zich ook werkelijk voordoen. 

Voor verschillende grondsoorten en voor de begroeiingen gras, akkerbouwgewassen en bomen 
is de maximale laagdikte grond berekend die door gewasverdamping sterk kan worden 
uitgedroogd (tabel 2.2). Daarbij is onderscheid gemaakt in tien-, twintig- en vijftig-procents 
droge jaren. De gewasverdamping in een beschouwde periode minus de neerslag in die 
periode levert de hoeveelheid water die het begroeiing aan de grond onttrekt. De beschikbare 
voorraad water in de grond is de hoeveelheid water die in de grondlaag in het voorjaar bij een 
vochtspanning van -50 kPa aanwezig is minus de hoeveelheid water die wortels zelfs met een 
vochtspanning van -1600 kPa nog niet uit de grond kunnen zuigen. Door Ten Cate et al. 
(1995) wordt een tabel gegeven met de volumefiactie beschikbaar water voor diverse 
grondsoorten, uitgaande van verschillende vochtspanningen in het voorjaar. Hoewel in het 
algemeen bij een zeer goede drainage (overeenkomend met een hangwaterprofiel) een 
vochtspanning van -10 kPa in het voorjaar kan worden aangenomen, is in tabel 2.2 
voorzichtigheidshalve toch gerekend met de grotere hoeveelheid beschikbaar water tussen de 
vochtspanningen -5 kPa en -1600 P a .  

De maximale laagdikte grond die sterk kan worden uitgedroogd, wordt berekend door het 
verdampingsoverschot (gewasverdamping minus neerslag), dat aan de watervoorraad in de 
grond wordt onttrokken, te delen door de volumefractie beschikbaar water. Het 
verdampingsoverschot i5 berekend als het verschil tussen de open waterverdamping 
vermenigvuldigd met een gewasfactor en de neerslag. Het maandelijks verdampingsverschil 
vanaf 1 april wordt gesommeerd en het maximum wordt gebruikt in de berekening van de 
waarden in tabel 2.2. De gewasfactoren zijn ontleend aan Projectgroep Grevelingen zout/zoet 
(1982), zoals geciteerd in het Cultuurtechnisch vademecum (Werkgroep Herziening 
Cultuurtechnisch vademecum, 1988) en aan Rijniersce (1983). De neerslag en de open 
waterverdamping zijn van De Bilt en zijn ontleend aan De Bruin (1979), zoals geciteerd in 
het Cultuurtechnisch vademecum (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988). 

De maximale laagdikte (tabel 2.2) bij zand- en zavelgronden worden beperkt tot 0,8 tot 1,2 
m doordat bij deze gronden ook in droge toestand de aëratie een probleem kan vormen. De 
luchtgehalten in de droge grond moeten hoger worden dan Ogmax in tabel 2.1 om optimale 
condities voor biodegradatie te creëren. 
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Tak1 2.2 De maximale laagdikte grond die door gewassen sterk kan worden uitgedroogd in een tien-, 
twintig- en vì@ìg-procents droog jaar. 
De volumefmctie beschikbaar water iS de hoeveelheid water die wortels man'maal uit natte grond 
kunnen onttrekken (vochtgehalte grond tussen wigspanning -5 kPa en -1600 Pa). 

Grondsoort Beschikbaar 
water 

(Run3 mm-'> 

~ ~~ 

zand 0,s 

lichte zavel 0,22 

zware zavel 0.20 

lichte klei 0,17 

matig zware 0,13 
klei 

zeer zware 0 , l l  
klei 

Maximale laagdikte in mm bij een 10%, 20% en 50% droog jaar 

Gras 

< 10% < 20% < 50% 

550 500 413 

625 568 469 

687 625 516 

808 735 607 

1057 962 794 

1249 1136 938 

Akkerbouw 

c 10% < 20% < 50% 

667 620 512 

758 704 582 

834 775 6 4 1  

981 911 754 

1283 1192 985 

1516 1408 1165 

B o "  

: 10% < 20% < 50% 

1168 1133 992 

1327 1287 1127 

1460 1416 1240 

1717 1666 1458 

2245 2178 1907 

2654 2575 2254 

De bewortelingsdiepte van gewassen kan sterk verschillen. Bij een gekozen laagdikte hoort 
dan ook een voldoende diep wortelend gewas. Pas ingezaaid gras kan tot 1 à 1,5 m diepte 
wortelen. Dit zal het geval zijn bij (her-)inzaai, graszaadteelt en bij gras als groenbemester. 
Bij blijvend grasland ontstaat door het regelmatig maaien en weiden een zode, waarbij het 
grootste deel van de wortelmassa bovenin blijft. De laagdikte moet dan worden beperkt tot 
maximaal 0,60 m. Niet elk akkerbouwgewas bewortelt diep en intensief. In het algemeen is 
er echter voldoende keus.'Een beperking kan zijn dat consumptiegewassen worden uitgesloten. 
Indien de extensieve landfarm niet commercieel wordt geëxploiteerd, dan komen ook andere 
gewassen in aanmerking, die in dat geval zo weinig mogelijk of geen onderhoud mogen 
vergen. Ook hierbij zal naar de bewortelingsdiepte moeten worden gekeken en zal niet elk 
toevallig aangewaaid gewas voldoen. Meerjarige gewassen hebben in het algemeen een 
diepere beworteling dan éénjaxige gewassen. 

Bij de keuze van de laagdikte en van het gewas zal bij commerciële exploitatie moeten 
worden bedacht dat de gecreëerde profielen in principe droogtegevoelig zijn. Dit kan 
resulteren in lagere opbrengsten in droge jaren. Daar staat tegenover dat de ontwatering zeer 
goed is, wat hogere opbrengsten kan geven in natte jaren. Bij de aanplant van bomen mag de 
laagdikte niet te dun zijn omdat anders het profiel zo droogtegevoelig wordt, dat de sterfte 
aan bomen in een zeer droog jaar te groot wordt. Net als bij akkerbouwgewassen moet bij de 
boomsoortenkeuze terdege rekening worden gehouden met de bewortelingsdiepte. In een zeer 
natte winter kan het profiel zo nat worden dat bij s o d g e  boomsoorten een deel van de 
beworteling afsterft. Deze gevoelige boomsoorten zijn dan ook niet geschikt voor extensieve 
landfarming. Van zeer veel gewassen en boomsoorten zijn de eigenschappen bekend, zodat 
er in het algemeen een oplossing zal zijn voor de combinatie van de eisen die enerzijds de 
landfarm aan het gewas en anderzijds het gewas aan de grond stelt. Voor een goede 
gewasgroei en daarmee goed functioneren van de landfarm is het noodzakelijk dat een goede 
landbouwpraktijk wordt toegepast over de gehele laagdikte. Zo is onder ander een juiste 
bemesting en eventuele bekalking noodzakelijk. 
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3 Methoden bij het experimentele onderzoek 

Periode 

3.1 Herkomst van de specie 

Zierikzee-specie Geulhaven-specie 

start Einde Start Einde 

Tussen 1989 en 1993 is met de hier onderzochte baggerspecie door DHV een 
landfarmingsexperiment uitgevoerd (De Groot en Van Lierop, 1995). De intensief behandelde 
baggerspecie was oorspronkelijk afkomstig van de Geulhaven en de haven van Zierikzee. In 
het door DHY verrichte onderzoek zijn 3 opeenvolgende perioden te onderscheiden: 
- 
- 
- 

opbrenging en droging van de specie gedurende 4 tot 6 maanden; 
bewerking en monitoring van de velden gedurende ca. 12 maanden; 
inrichting van de velden volgens een minimum en maximum optie, bewerking en 
monitoring gedurende ca. 24 maanden. 

droging, eerste 6 maanden 

derde periode, 24 maanden 

tweede periode, 12 maanden 

De resultaten met betrekking tot het PAK-gehalte zijn weergegeven in tabel 3.1. 
Als start van het hier beschreven onderzoek is de landfarm nader bekeken met name met 
betrekking tot de aëratie en de beluchting. Geconstateerd werd dat de laagdikte van de specie 
vrij dun was (12 tot 27 cm). Plaatselijk was de specie anaëroob, vooral bij laagdikte groter 
dan 20 cm. Het drainagezand was nat waaruit geconcludeerd kon worden dat de drainage 
onvoldoende was. 

113 60 71 20 

60 50 20 15 

50 25 15 7 

Het DHV onderzoek heeft in feite langer geduurd dan nodig is voor een intensieve 
behandeling zoals beschreven in dit rapport. De laatste 24 maand van het onderzoek kunnen 
daarom al gezien worden als een start van de extensieve landfaxm. 

3.2 Aanleg van de velden 

De zomer van 1993 was een weinig geschikte zomer voor aanleg van een extensieve 
landfarm. Het doel, het verkrijgen van een goede structuur, werd bemoeilijkt door de extreem 
natte omstandigheden. Een uitgangspunt van het onderzoek is echter toepassing onder 
praktijkomstandigheden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de aanleg is uitgevoerd. 

Met behulp van een shovel is de grond opgeschept en in een aanhanger gekiept. De grond in 
de aanhanger is getransporteerd naar het betreffende veld (fig. 3.1). Er is getracht de grond 
zo goed mogelijk te scheiden van de drainagelaag. Niet voorkomen kon worden dat er zand 
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afkomstig van de drainagelaag werd meegenomen. Aan het einde van het transport op 
Kreekraksluizen is de grond geëgaliseerd m.b.v. de shovel. Voor de Zerikzee-grond is gebruik 
gemaakt van veld D dat 30 m x 45 m meet. De drainagelaag is gehandhaafd op de bestaande 
dikte (30 cm). De Geulhaven-grond is gestort op veld B, (30 m x 7 m). Bij dit veld bestond 
de mogelijkheid de dikte van de drainagelaag te vergroten tot ruim 50 cm, hetgeen dan ook 
gebeurd is. Het Zerikzee-veld was zodanig groot, dat hier vergroten van de dikte van de 
drainagelaag niet mogelijk was. Bij aanleg bleek de oorspronkelijke drainagelaag volledig 
verzadigd te zijn met water. 

I 

Zierikzee veld met compost Wemeldinge Petroleumhaven als bcdemafdichting 

. .  
_. - . .  

, .  

puinverharding ', 

Fig. 3.1 In&ling van de proefvelden op Kreekraksluizen 

De laagdikte op de extensieve landfarm van de Zierikzee-grond was niet constant en varieerde 
van 40 cm vooraan tot 90 cm achterin het veld. Het ontwerpadvies was 50 cm. Bij de 
Geulhaven was de laagdikte constanter. In het midden was alleen een bult. Om een indruk 
te hebben van de structuur zijn indringingsweerstanden gemeten, dichtheden bepaald en er zijn 
profielkuilen gemaakt. De mogelijkheid voor aëratie is vastgesteld door de zuurstofgehalte in 
de gasfase te meten. 

Uitgangspunt bij extensieve landfarmhg is dat de activiteiten zo veel mogelijk worden 
beperkt. Bij de opzet is er van uitgegaan dat na aanleg een aërobe structuur zou worden 
verkregen, die door de vegetatie in stand gehouden zou kunnen worden. De praktijk was 
echter anders. Gezaaide vegetatie (wintertarwe) werd door de op en rondom de proefvelden 
aanwezige konijnen weggevreten en de drainage functioneerde enige tijd onvoldoende. 
Hierdoor waren aanvullende activiteiten nodig zoals diepwoelen (Voorjaar 1994) en ploegen 
van de velden (voorjaar 1995). Niet alle begroeiing werd opgevreten door de konijnen. Gras, 
kamille, distels en zuring blijven staan, waardoor er in het najaar toch een redelijk beworteld 
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gewas aanwezig was. Elk voorjaar is voor de bewerking de grond bemest met kunstmest op 
-=en niveau vergelijkbaar met een landbouwkundige toepassing (N:P:K = 12:10:18; Zierikzee 
100 kg en Geulhaven 17 kg). In 1996 was de structuur volledig aëroob en werd een 
bewerking niet meer noodzakelijk gevonden. Bemesting vond .plaats tussen het gewas. 

3.3 Meting van het PAK- en het minerale oliegehalte 

In veel proefsaneringen blijkt het achteraf moeilijk te zijn om vast te stellen hoe hoog de 
concentratie van de verontreiniging bij aanvang van de sanering was. Bij dit project moest de 
uitgangssituatie bekend zijn om de verwachte langzame daling te kunnen registreren. Om deze 
reden zijn de twee velden na aanleg zeer intensief bemonsterd. Per veld zijn 40 monsters 
genomen. De velden zijn hiertoe verdeeld in 40 gelijke vlakken. Elk monster. één per vlak, 
bestond uit 3 steken over de volle diepte genomen met een gutsboor met een doorsnede van 
2,5 cm. De steken zijn in het veld gemengd en hieruit is een pot met ca. 400 g grond gevuld. 
Er is nagegaan wat de optimale monstervoorbehandeling was, cryogeen malen van het 
monster volgens NEN 5730 of behandeling als beschreven voor waterbodems in NEN 5719. 
In beide gevallen gevolgd door analyse volgens NEN 5771. Door deze vergelijking werd ook 
inzicht verkregen in de te verwachten spreiding. 

Op basis van de resultaten beschreven in dit rapport is gekozen voor een voorbehandeling 
volgens NEN 5719, dus geen cryogene maling. Analyse vond plaats volgens NEN 5771 
(PAK) en gaschromatografkch volgens NEN 5733 (minerale olie). Voorbehandeling en 
analyse vonden plaats op het laboratorium van DLO-Staring Centrum. Voor de bemonstering 
werd volstaan met het nemen van 20 monsters in een raster van 20 subvelden. Voor de eerste 
analysereeks van 10 monsters werd hieruit geloot. Minerale olie is in een select aantal 
monsters gemeten. 

3.4 Aërobie 

De aërobie in de Geulhaven- en Zierikzee-grond is waargenomen door meting van het 
zuurstofgehalte in de bodem. Dit is gebeurd met behulp van een sonde, waardoor op 
willekeurige plaatsen en diepten kon worden gemeten. De sonde werd tot de gewenste diepte 
in de grond gedrukt, waarna een luchtkamertje kon worden geopend. Het zuurstofgehalte kon 
worden gemeten als er bodemlucht kon worden onttrokken. De meting vond plaats m.b.v. de 
zuurstof meter type K 525 van United Technologies Bacharach. Indien er geen zuurstof kon 
worden onttrokken was er sprake van een te dichte bodemstructuur gecombineerd met 
verzadiging met water. Het niet kunnen onttrekken van bodemlucht duidt daarom op een 
onvoldoende aërobie. In de periode 18-1 1-1993 tot 09-02-1995 waren er bij de locaties voor 
het meten van de vochtspanning ook vaste luchtkamers geïnstalleerd. Voor de meting van het 
zuurstofgehalte in deze kamers gold hetzelfde als voor de meting met de sonde 

Vanaf oktober 1993 tot januari 1995 zijn de drukhoogten van de vochtspanning op acht 
diepten gemeten. Omdat het luchtgehalte $g volgt uit het poriëngehalte minus het vochtgehalte 
kan de waterretentiekarakteristiek, die de relatie vochtspanning - vochtgehalte geeft, worden 
omgezet in een relatie vochtspanning - luchtgehalte. Door deze relatie te combineren met het 
vwhtspanningsverloop kan vervolgens het verloop van $g in de tijd worden’bepaald. Door 
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@&t) te combineren met de grenswaarden gegeven in tabel 2.1 wordt de aëratietoestand in de 
tijd verbegzn. Als controle wordt dit vergeleken met het incidenteel gemeten zuurstofgehalte 
van de bodemlucht. 

3.5 Meting van de fysische parameters 

In oktober 1994 zijn van de Geulhaven-grond en de Zierikzee-grond op een diepte van 0,lO 
en 0,50 m - mv. in duplo ongeroerde monsters met een diameter van 100 mm en een hoogte 
van 80 mm genomen. Met de verdampingsmethode zijn van de grondmonsters de 
waterretentiekarakteristiek en de doorlatendheidskaraktenstiek bepaald. Bij de 
verdampingsmethode laat men een initieel volledig verzadigd monster in een monsterring aan 
de bovenzijde aan de lucht uitdrogen. Het monster staat op een weegschaal en op vier hoogten 
in het monster wordt de vochtspanning gemeten als drukhoogte in cm waterkolom. Gedurende 
het drogingsproces worden het totale vochtgehalte en het vochtspanningsverloop in het 
monster gemonitord. De waterretentiekarakteristiek geeft de relatie vochtspanning - 
vochtgehalte. De doorlatendheidskarakteristiek geeft de relatie vochtspanning - 
waterdoorlatendheid. Na de bepalingen met de verdampingsmethode zijn van de monsters de 
zuurgraad (pH-KCl), organische-stofgehalte, kalkgehalte (CaCo,), lutumgehalte en de 
korrelverdeling van de minerale delen bepaald. 

Na de aanleg van de proefvelden voor de extensieve landfaxm in de zomer van 1993, is vanaf 
21 oktober 1993 de vochtspanning op 0,10; 0,20; 0,30; 0,60; 0,70 en 0,80 m - mv. continue 
gemeten. De vochtspanning wordt gemeten als drukhoogte h uitgedrukt in cm waterkolom. 
In het voorjaar van 1994 is een regenmeter geplaatst en zijn de tensiometers opnieuw 
geplaatst op 0,lO; 0,20; 0,30; 0,40; 030; O,W, 0,70 en 0,80 m - mv. Deze zijn vanaf 2 juni 
1994 tot 4 januari 1995 gemeten. 

Bij de aanleg van de proefvelden voor de extensieve landfarm bleek de grond nog niet 
volledig te zijn gerijpt. Het rijpingsgetal n van de Geulhaven- en Zierikzee-grond is bepaald 
aan monsters die in oktober 1994 en november 1995 zijn genomen. 

3.6 Toxicologische parameters 

Als maat voor de biologische beschikbaarheid van toxische stoffen in bodemsubstraten kan 
de toxiciteit voor bodemorganismen worden bepaald. Chemische stoffen worden namelijk 
geacht biologisch beschikbaar te zijn als zij opneembaar zijn voor organismen en daardoor 
een effect kunnen uitoefenen. Bio-assays zijn uitgevoerd met regenwormen (Lumbricus 
rubellus) als een representatief bodemorganisme, die bovendien een belangrijke rol in 
voedselketens vervult. De wormen werden zowel in het juveniele als adulte stadium 
blootgesteld aan gereinigde baggerspecie afkomstig van Geulhaven en Zierikzee. Doel van de 
hier beschreven bio-assays was na te gaan in hoeverre in deze substraten, die een eerste fase 
van reiniging hebben ondergaan, een duurzame overleving van populaties van regenwormen 
mogelijk maken. Hiertoe zijn in laboratoriumonderzoek metingen verricht aan de overleving, 
groei, ontwikkeling en de reproduktie bij een semi-chronische blootstellingsduur. Tevens zijn 
bepalingen verricht aan de mate waarin regenwonnen in staat zijn om PAK vanuit de 
gereinigde baggerspecies te bioaccumuleren in verband met risico’s van dooivergiftiging in 
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voedselketens. 

De proeven zijn uitgevoerd met gereinigd baggerspecie afkomstig van de extensieve landfarm 
gelegen bij de Kreekraksluizen. Grondmateriaal voor de laboratoriumproeven werd verkregen 
in de periode juni 1994 en april 1995. Het substraat van Zierikzee 1994 had een slechte 
structuur bestaande uit vrijwel onverkruimelbare harde brokken. Bij de bemonstering van 1995 
bleek de structuur aanmerkelijk verbeterd en was verkruimeling van het substraat in het 
laboratorium wel mogelijk. Het lutumgehalte (fractie e 2 pm) aanzienlijk hoger in Zierikzee 
dan in Geulhaven (tabel 3.3). Bepalingen aan organische-stof gaven aan dat deze gelijk waren, 
evenals de pH en het kalkgehalte. Ter vergelijking van de resultaten verkregen met de 
substraten uit Geulhaven en Zierikzee werden drie grondsoorten meegenomen als 
referentiecontroles, namelijk een zandgrond uit Rolde (KOBG), een zware kleigrond uit 
Wageningen (BOUW) en een zandige leemgrond eveneens uit Wageningen (DKGR). BOUW 
had een stopverfachtige structuur die zeer moeilijk verkruimelbaar was. Deze 
referentiegronden met bijbehorende codes worden door IBN-DLO in meerdere onderzoeken 
gebruikt (tabel 3.3). 

Tabel 3.3 Enkele karakteristieken van de onderzochte substraten. 

Geulhaven 

zaikzee 

KOBG 

BOUW 

DKGR 

7.6 46,4 9.6 2.9 

7 5  46.8 22.3 2.9 

5.2 1s 2.0 3.0 

6.9 7,1 34,6 6.0 

4.6 ' 1.9 8,s 4,9 

De groei en ontwikkeling werden gevolgd met 2 of 3 dagen oude nog niet gevoede juvenielen 
van Lumbricus rubellus in potten met 0,5 1 gehomogeniseerd substraat van de 1994 
bemonstering in aantallen van 5 per pot. Elke 4 weken werden de overleving, gewicht en 
vorming van adulten genoteerd gedurende een totale periode van 32 weken. De proeven 
werden in viervoud uitgevoerd. Reproductieproeven werden uitgevoerd door bepaling van de 
coconproductie in substraten van zowel 1994 als 1995. In plaats van juvenielen werden adulte 
wormen gebruikt. Alle proeven geschiedden in een klimaatkamer bij een constante 
temperatuur van 15°C onder donker-condities. Als voedsel werden gedroogd valblad van de 
els toegediend. Bepalingen van PAK in regenwormen werden uitgevoerd door middel van 
soxhlet-extractie met hexaan; grondmateriaal werd bij dit onderdeel ook gemeten volgens 
NEN 5771. Gehaltes van zware metalen in het grondmateriaal werden bepaald met HNO,- 
extractie en meting door middel van atomaire absorptiespectrofotometrie. 
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3.7 Afgevoerd water 

Door drainwater van de velden en het water in de verzamelsloot te bemonsteren kan een 
indruk worden verkgen  van de mogelijke uitspoeling. De "maximale" uitspoeling is 
vastgesteld door de grond te schudden met water en in het water het PAK-gehalte vast te 
stellen. 

3.8 Bodembeschermende maatregelen 

Op basis van bekende kennis van transport en adorptie van stoffen is nagegaan wat de 
mogelijkheden zijn voor bescherming van de bodem. Hierbij is de veelal voorgeschreven folie 
nader geanalyseerd op zijn effect en zijn andere bodembeschexmende mogelijkheden 
doorgerekend. 
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4 Resultaten en discussie van het experimentele onderzoek 

4.1 Monitoring voor aanleg van de extensieve landfarm 

4.1.1 Oorspronkelijke specie 

Voor de aanleg van de proefvelden zijn de oorspronkelijke veldjes onderzocht. Bij het 
Zierikzee-veld was de grond anaëroob bij laagdikte groter dan 20 cm. In twee velden (A2 en 
A3) zijn de bovengrond en ondergrond afzonderlijk bemonsterd (tabel 4.5). Ook in het 
Geulhaven-veld (veld B4) zijn de boven- en onderlaag afzonderlijk bemonsterd. Visueel was 
bij deze grond de boven- en onderlaag moeilijker te onderscheiden. 

Tabel 4.4 Som PAK-gehalte in mg*g-' d.s. in het Zierikzee- en Geulhaven-veld voor aanleg extensieve 
landfarm. De gehaltes zijn gebaseerd op duplo extracties. 

Bovenlaag Onderlaag I 10 VROM 19 EPA 10 VROM 16 EPA 

Zierikzee A2 

Zierikzee A3 

Geulhaven B4 

11,8 

17,5 

10,6 

12,2 

. 6,l 

3-2 

393 

2 3  

4.7 

23.2 

34,l 

20,9 

240 

12,7 

6,5 

6 8  

598 

10.5 

13,3 

58,6 

22,2 

10,l 

3 2  

393 

3,3 

3.0 

2.3 

Uit tabel 4.4 blijkt niet dat voor de Zierikzee-grond de laag dieper dan 20 cm systematisch 
meer PAK bevat dan de bovengrond. In twee van de vier waarnemingen is echter het PAK- 
gehalte in de ondergrond aanzienlijk hoger. 
De Geulhaven-grond bevat in de boven- en ondergrond evenveel PAK. 

4.1.2 Keuze voorbehandeling 

Om vast te stellen wat de meest optimale methode was voor de voorbehandeling is cryogene 
maling volgens NEN 5730 vergeleken met de voorbehandeling beschreven in NEN 5719. Van 
elk veld zijn 10 aselect genomen monsters geanalyseerd. Uit elke pot is 200 g cryogeen 
gemalen vervolgens geanalyseerd. De resultaten zijn vermeld in aanhangsel 3. Hierna is een 
tweede serie van 10 monsters geanalyseerd zonder de monsters eerst cryogeen te malen 
(aanhangsel 4). Alle resultaten zijn omgerekend naar een standaardbodem met 10% 
organische-s tof. 
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Aanhangsel 3 geeft aan dat de relatieve standaard afwjking (rsd) bij cryogeen gemalen 
Geulhaven-grond groter is dan bij niet cryogeen gemalen (veldvochtige) grond. Dit is niet in 
overeenkomstig met de verwachting. De 2" serie veldvochtige monster (aanhangsel 4) geeft 
een grotere rsd. In beide gevallen kan de grotere rsd worden toegerekend aan uitschieters 
(afwijking >2 x rsd). Bij het schrappen van G30 en G31 (cryogeen gemalen aanhangsel 3) 
wordt ook een a d  van 16% verkregen. Zierikzee-grond laat in de eerste serie monsters geen 
verschil zien in rsd bij cryogeen en veldvochtige monsters. In de 2" serie zijn voor 
veldvochtig uitschieters geconstateerd. Het gemeten gehalte is voor cryogeen gemalen monster 
ongeveer 10% hoger dan voor veldvochtige monsters. Dit laatste is ook vastgesteld voor olie 
verontreinigingen (Ouboter, 1988). 

Het doel van de meting is het verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijk gemiddelde. Het 
blijkt dat cryogeen malen geen verbetering geeft van de betrouwbaarheid van het gemiddelde. 
Uitschieters worden hierdoor niet voorkomen. De extra activiteit, cryogeen malen, is dus niet 
noodzakelijk. 

Zonder uitschieters is het mogelijk bij 10 waarnemingen het gemiddelde vast te stellen met 
een betrouwbaarheid beter dan 10% (95% betrouwbaarheidsinterval). Zijn er uitschieters dan 
kunnen 10 waamemingen te weinig zijn. Om deze reden is gekozen voor de volgende 
benadering. 
- Van elk veld zijn 20 monsters genomen. Deze werden niet cryogeen gemalen. Alle 20 

monsters werden zo snel mogelijk geëxtraheerd. 
- 10 monsters werden verder opgewerkt en geanalyseerd. 
- Indien het 95 betrouwbaarheidsinterval groter was dan 10% van het gemiddelde werden 

de overige 10 ook geanalyseerd. 
Uitschieters die meer afwijken dan 2 x rsd werden niet meegenomen bij de berekening 
van het gemiddelde. 

- 

Uit recent gerapporteerd onderzoek van het Instituut voor Milieuwetenschappen (PAK-QIP 
project) blijkt dat de betrouwbaarheid van PAK-analyses per component sterk kunnen 
verschillen. Bij de bespreking van de resultaten is hier rekening mee gehouden. 

4.13 Homogeniteit 

Om de resultaten goed te kunnen interpreteren is het van belang zoveel mogelijk te weten 
over de homogeniteit van de velden. Op basis van de chemische analyses kan worden 
geconcludeerd dat de gemiddelde concentratie in een proefveld goed kan worden vastgesteld. 
Afzonderlijke monsters zijn acceptabel gespreid (ca. 15%). Dit wordt gevonden als monsters 
over de gehele diepte zijn genomen en gemengd. Wordt gekeken naar het bodemprofiel dan 
is er in de eerste jaren geen sprake van homogeniteit. Dunne lagen zand afkomstig van de 
drainlaag van de verschillende velden zijn herkenbaar. De structuur werd dichter naarmate de 
diepte groter werd. Oude graszode en andere beplanting zorgden voor plaatselijke anaërobie. 
Door middel van het maken van profielkuilen is de profielopbouw beschreven. Ook zijn in 
de profielkuilen op verschillende plaatsen monsters genomen voor de analyse van PAK 
(aanhangsel 5). In de profielkuil van het Zierikzee-veld gaven afzonderlijke monsters gehaltes 
in de buurt van het gemiddelde. Alleen de monsters waarin veel (schoon) zand zit zijn de 
gehaltes naar verwachting lager, ook na correctie naar 10% organische-stof. % 

28 



De laagdikte van het Zierikzee-veld was niet constant en varieerde van 40 cm vooraan tot 90 
cm achterin het veld. Het ontwerpadvies was 50 cm. Bij het Geulhaven-veld was de laagdikte 
constanter. In het midden was alleen een bult. Om een indruk te hebben van de structuur zijn 
indringingsweerstanden gemeten, dichtheden bepaald en er zijn profielkuilen gemaakt. De 
mogelijkheid voor aëratie is vastgesteld door de zuurstofgehalte in de gasfase te meten 
(aanhangsel 6). 

In de rijsporen is de grond te dicht wat aëratieproblemen zal opleveren. Tussen de rijsporen 
is de dichtheid matig tot redelijk. De indringingsweerstanden laten relatief hoge waarden zien 
in de rijsporen. Op niet zichtbaar bereden grond is er een grote ruimtelijke variatie (plaatselijk 
vast) ontstaan ten gevolge van frequente berijding tijdens de aanleg. 

In beide velden zijn 8-10-1993 twee profielkuilen gemaakt voor visuele waarneming van de 
structuur. De indruk hiermee verkregen is dat de fysische situatie op het Geulhaven-veld beter 
is dan op het Zierikzee-veld. Bewerken en inzaaien zou voor de Geulhaven op basis van deze 
gegevens voldoende zijn. De grond zal zich herstellen. (later uitgevoerde bemonsteringen 
lieten ook voor de Geulhaven onvoldoende ontwatering zien). Op proefveld Zierikzee zal de 
ontwatering verbeterd moeten worden en zal de grond opnieuw gemengd en bewerkt moeten 
worden. De slechte bodemfysische situatie direct na aanleg geeft treffend weer wat er allemaal 
fout kan gaan in de staftfase van een extensieve landfarm. Het te nat verwerken van de grond 
uit de intensieve landfarm heeft daarbij de meeste schade tot gevolg gehad. Het berijden van 
de grond tijdens de aanleg en het egaliseren heeft veel verdichting en versmering veroorzaakt. 
De slechte ontwatering van de intensieve landfarm, de natte zomer van 1993 en de daaruit 
resulterende slechte rijping van het slib hebben de grond erg kwetsbaar gemaakt voor 
verwerking en berijding. De slechte uitgangstoestand heeft tot gevolg gehad dat herhaalde 
grondbewerking noodzakelijk was op beide proefvelden. Ook na de bewerking in 1994 was 
er nog geen sprake van' volledige homogeniteit. Er waren nog verdichtingen en anaërobe 
plekken zichtbaar (foto 4.1). 
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Foto 4.1 Profielkuil Zierikzee-veld (voorjaar 1995, voor het ploegen). 
A = drainage zand. 
B = verdichte laag boven drainage zand. 
C = anaërobe plekken. 
D = laag met volledige aërobe structuur. 
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4.2 Veranderingen in de concentraties van de verontreinigingen 

4.2.1 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
De beide velden zijn halfjaarlijks bemonsterd over de gehele diepte van het profiel. Alle 
individuele metingen zijn weergegeven in aanhangsel 7. Omdat in het eerste jaar de onderlaag 
vaak geen lucht bevatte is bij de bemonstering van 1994 onderscheid gemaakt tussen de 
bovenlaag (bovenste 25 cm van het profiel) en de onderlaag (onderste 25 cm). Bij deze 
bemonstering kon geen verschil worden aangetoond tussen beide lagen. In de Geulhaven- 
grond bevatte de boven- en onderlaag respectievelijk 2,94 en 3,21 mg.kg-' d.s., en in de 
Zierikzeegrond 17,6 en 16,2 mg-kg-' d.s. Blijkbaar is het (tijdelijk) tekort aan zuurstof niet 
de beperkende factor geweest. 

Alle monsters zijn per monsterdatum en per veld gemiddeld. Monsters die een gehalte gaven 
dat meer dan twee keer de standaardafwijking afweek van het gemiddelde, zijn beschouwd 
als uitschieter en bij de verdere berekening niet meegenomen. Zonodig zijn extra monsters 
geanalyseerd om de gewenste nauwkeurigheid van het gemiddelde te bereiken. De gegevens 
zijn weergegeven in tabel 4.5. In dit onderzoek is gewerkt met het 95% 
betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde uitgerekend voor elke bemonstering. Dit houdt 
in dat er met een zekerheid van 95% gesteld mag worden dat het gemiddelde voor een 
bepaalde bemonstering ligt tussen het gemiddelde verminderd met het 
betrouwbaarheidsinterval uit tabel 4.5 en het gemiddelde vermeerderd met ditzelfde interval. 

In figuur 4.4 en 4.5 zijn lijnen door de gemiddelde gehalte uitgezet tegen de tijd (uitgerekend 
via de methode van de kleinste kwadraten). Tevens zijn alle individuele waarnemingen zijn 
weergegeven. Beide gronden hebben een verschillend PAK-gehalte. De absolute afname bij 
beide gronden is vergelijkbaar. Wat anders wordt het als naar relatieve gehaltes wordt 
gekeken. De afname in de Zierikzee-grond is dan slechts 5% tegenover 25% in de Geulhaven- 
grond. Doortrekken van de lijn naar de toekomst zou betekenen dat de extensieve 
reinigingstijd van Zierikzee-grond ca. 40 ja& en voor de Geulhaven-grond ca. 8 jaar bedraagt. 
In de zomer van 1996 zijn aanvullende metingen verricht in het kader van POSW. De 
voorlopige resultaten bevestigen het beeld voor de beide gronden (Harmsen et al., 1997). 

Er is onderscheid gemaakt in typen PAK door sommatie van de verschillende ringen. In 
figuur 4.6 en 4.7 zijn de resultaten weergegeven. De 2+3 ringen bestonden uit: fluoreen, 
fenantreen, antraceen en fluoranteen de 4 ringen uit: benz[a]antraceen, chryseen, 
benzo[b]fluoranteen en benzo[k]fluoranteen; en de 5+6 ringen uit benzo[a]pyreen, 
benzo[ghi]peryleen en indeno[ 123cdlpyreen. Bij de 5+6 ringen is dibenzo[ah]antraceen niet 
meegenomen i.v.m. de grote onnauwkeurigheid in de meting van deze component. 
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Tak1 4.5 Gemiddelde PAK-gehalten (10 VROM in mg kg-' d.s.), 95% betrouwhrheids interval van het 

95% betrouwbaar- n 

gemiddelde en het aantal metingen van Geulhaven- en Zierikzee-grond. 

hei& interval 

Geulhaven 

1 

73 

269 

434 

685 

809 

1060 

1113 

3.59 

4,02 

3,06 

3906 

3,20 

2960 

2.39 

2.37 

0,36 

0,30 

0,41 

0,36 

0,36 

0,25 

0,15 

0,17 

19 

18 

19 

18 

10 

9 

9 

9 

Zierikzee 

1 

73 

269 

434 

685 

809 

1060 

1113 

17,7 

17,9 

17,5 

17,O 

16,9 

17,s 

16,6' 

15,6 

1,75 

2,15 

3,63 

2925 

13.5 

1 ,O8 

2,33 

1,74 

19 

19 

18 

28 

10 

10 

13 

14 
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Fig. 4.4 Gemiddelde PAK-gehalte uitgezet tegen de lijd voor Geulhaven-grond. 
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Fig. 4.5 Gemiddelde PAK-gehalte uitgezet tegen de riid voor Zierikzee-grond. 

Uit de opsplitsing in de verschillende ringen kan voor de Geulhaven een onderscheid worden 
gemaakt in de afbreekbaarheid van de verschillende ringsystemen. Uitgaande van de theorie 
over diffusie gelimiteerde desorptie zou er ook verschil moeten zijn. De lichte PAK hebben 
dan immers een grotere diffusiesnelheid en zouden dan sneller biobeschikbaar komen. In de 
Geulhaven-grond nemen de 2,3 en 4 ringen duidelijk in concentratie af. Voor Zierikzee-grond 
zijn de verschillen minder duidelijk. 

De lage afbraaksnelheid kan mogelijk gecorreleerd worden aan de omzetting van de 
organische-stof. Het leggen van deze correlatie was echter niet mogelijk, omdat tijdens de 
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extensieve landfarmperiode er ook weer nieuwe organische-stof werd gevormd d.m.v. de 
wortelmassa. Het was niet mogelijk nieuwe en oude organische-stof te onderscheiden. 

O 200 400 600 300 1000 3200 

dagen na s t a r t  

4 2  + 3 rlngen 4 4  rlngen + 5  + 6 r I ngen 

Fig. 4.6 PAK-gehalte uitgezet tegen de tijd opgesplitst a.d.h.v. het aantal ringen voor GeuUlaven-grond. 

I0 
dagen na s t a r t  

+2 + 3 rlngen 4 4  rlngen + 5  + 6 rlngen 

Fig. 4.7 PAK-gehalte uitgezet tegen de tijd opgespritst a.d.h.v. het aantal ringen voor Zierikzee-grond. 

In dit onderzoek is niet aangetoond dat 5 en 6 ringen verdwijnen. Hiervoor is de 
onderzoeksperiode te kort geweest. De hogere PAK kunnen echter wel worden afgebroken 
zoals blijkt bij de intensieve landfarming van de Petroleumhavenspecie (Hamsen et ai. 
,1997b). Kijken we naar het op de kant zetten van baggerspecie (v/d Toom et d.,1997) dan 
zien we dat na herhaaldelijk op de kant zetten van baggerspecie, het relatieve aandeel van de 
hogere PAK groot is. De absolute concentratie van de hoge PAK is echter niet,veel hoger dan 
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op schone referentielokaties. Dit is een aanwijzing dat op de lange termijn ook de hoge PAK 
verdwijnen. 

4.2.2 Minerale olie 

Bij de start van de landfarm was het oliegehalte van de Geulhaven-specie 8100 mgkg-' d.s. 
(De Groot en Lierop, 1995). Het oliegehalte van de specie uit Zierikzee was lager, ca. 700 
mgkg-' d.s. Het is niet gemeten bij aanvang van het landfamexperiment maar in andere 
parallelle proeven (Serasea, 1991: TNO-het, 1991a en TNO-Imet 1991b). De volgende drie 
gehaltes zijn gerapporteerd: 400 mgmkg-', 800 mg*kg'* en 685 mg-kg-'. Oorspronkelijke 
chromatogrammen zijn niet bekend, maar het is te verwachten dat deze vergelijkbaar zullen 
zijn met die van de specie van de Petroleumhaven in Amsterdam en de haven van 
Wemeldinge (Hamsen et al., 1997b). Het chromatogram van Petroleumhavenspecie is 
weergegeven in fig. 4.1. De olie bestaat uit alkanen met tussen de 10 en 40 C-atomen. 

Fig. 4.1 Chromatogram van de okïe-analyse van' Petroleumhavenspecie b@ de start van de intensieve 
landfarming. Op de horizontale as staat het aantal koolstofatomen weergegeven. 

Gedurende de intensieve behandeling neemt het oliegehalte af. Dit is gemeten in de 
Geulhaven. Hier daalde het in twee jaar tot ca. 2000 mgkg-', waarna de daling in de 
volgende 2 jaar doorzette tot een niveau van 300 à 600 mgokg-' in 1993. Alle gehaltes zijn 
gemeten met IR. 

In 1995 en 1996 zijn beide gereinigde baggerspecies bemonsterd en geanalyseerd op olie 
(tabel 4.3). De GC methode is gebruikt. 
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individuele monsters 

gemiddeld I 241 356 303 293 

Zierikzee Geulhaven 
1995 1996 1995 .1996 
161 39 1 195 336 
316 301 433 300 
246 3 19 282 277 

343 245 
427 308 

Belangrijk bij een oliegehalte is niet alleen het gehalte, maar ook een typering van de olie. 
In figuur 4.2 zijn de chromatogrammen van een van de metingen in 1996 weergegeven. Alle 
monsters gaven eenzelfde beeld. Opvallend is de afwezigheid van de lichtere olie, beneden 
C15 is geen olie aanwezig. Het wordt nu zelfs duidelijk dat er nu meer zware componenten 
(> C40) aanwezig zijn. Deze worden niet gekwantificeerd in de methode voor olie. 
Vervluchtiging van olie kan met name bij de start van een intensieve landfaxm optreden, maar 
de mate ervan is beperkt t.o.v. de biologische afbraak (Iwaco, 1991). De mate van 
vervluchtiging neemt in de loop van de tijd af en zal in de extensieve fase niet meer van 
belang zijn. 

I 
4 I c 10 c 20 CW 

Fig. 4 3  Chromatogrammen van de olie-analyse van de Geulhaven- en Zierikzee-velden aan het einde 
van de extensieve landfarming. Op de horizontale as staat het aantal koolstofatomen 
weergege ven. 
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4.3 Fysische situatie 

4.3.1 Grondsoort en eigenschappen 

Door het rijpingsproces, begroeiing en bewerkingen is een min of meer natuurlijke bodem 
gevormd. Eind 1994 zijn voor de bepaling van waterretentie- en 
doorlatendheidskarakteristieken grondmonsters in duplo genomen op 0,lO en 0,50 m - mv. in 
het Geulhaven- en Zierikzee-veld. Van deze monsters is de samenstelling geanalyseerd en de 
dichtheid bepaald (tabel 4.6). 

Tabel 4.6 Samenstelling grond en dichtheid oktober 1994. 

laagdiepte (m - mv) 
PH-KCl 

In % van de stoofdroge grond 
Organische-stof 

CaCO, 

Lutum (0-2 pm) 

Afslibbaar (0-16 pm) 

Zand (16-2000 p) 

Volumegewicht (g cm”) 

Porositeit (96) 

Geulhaven 

GlOA GlOB G50A G50B 

0,lO 0,lO 0,50 050 

793 7 2  7 2  7 2  

3.1 3,7 2,7 2,7 

103 10,3 lO,8 lO,9 

8,O 8,6 8,5 8 2  

12,8 14,O 132 13,5 

73,6 72,O 73,3 72,8 

120 1,21 1,32 1,37 

53,4 52,7 49,O 46,9 

Zierikzee 

ZlOA ZlOB ZSOA Z50B 

0,lO 

7-1 

3,O 

9 6  

19,0 

292 

582 

1,12 

56,5 

0,50 

793 

193 

499 

930 

13,l 

805 

1,39 

46,6 

De Geulhaven-grond is een kakrijke zeer lichte zavel met zeer fijn zand. De Zierikzee-grond 
is een kalkrijke zware zavel met matig grof zand. Van de Zierikzee-grond is monster Z50B 
een uitbijter, doordat daar blijkbaar ongeveer 50% filterzand door de grond is gemengd. In 
de oorspronkelijke velden was de laagdikte klein. Bij transport naar het nieuwe veld was 
meenemen van onderliggend drainagezand niet volledig te voorkomen. Bij de beschouwing 
van de grond is monster Z50B niet meegenomen. 
Voor de . akkerbouw in het algemeen en voor landfarming in het bijzonder is de 
slempgevoeligheid van een grond van groot belang. De slempgevoeligheid duidt aan in 
hoeverre de aggregaten door neerslag uiteenvallen of door hoge vochtgehalten vervloeien. Als 
dit verschijnsel aan het oppervlak plaatsvindt, spreekt men van oppervlakkige slemp, bij 
uitdrogen ontstaat een harde, afsluitende slempkorst. Zakt de hele bouwvoor in elkaar, dan 
is sprake van interne slemp. Door slemp wordt de aëratie van de grond ongunstig beïnvloed, 
waardoor de zuurstofvoorziening voor het bodemleven en de plantenwortels verslechterd. Ook 
neemt de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de grond af. Door de 
slempkorst of slemplaag droogt de grond in het voorjaar slechts langzaam op en wordt de 
zuurstofvoorziening lange tijd beperkt. 

De slempgevoeligheid van een grond hangt af van het gehalte aan lutum, leem, organische- 
stof en kalk (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988, Ten Cate et al., 
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1995). Bij slempgevoeligheid worden drie gradaties onderscheiden: gering, matig en groot. 
Bij geringe slempgevoeligheid treedt gemiddeld minder dan 1 van de 10 jaren oppervlakkige 
edof interne verslemping op. Bij matige slempgevoeligheid is in 1 tot 5 van de 10 jaren 
duidelijk oppervlakkige en weinig interne slemp op. Gronden met grote slempgevoeligheid 
zijn in meer dan 5 van de 10 jaren onderhevig aan sterke oppervlakkige en veelal ook inteme 
slemp. Aan de hand van de gegevens in tabel 4.6 kan de slempgevoeligheid van de Zierikzee- 
grond worden gekenschetst als gering en de Geulhaven-grond als matig. Omdat de beide 
gronden echter erg ‘jong’ zijn en de sterkte van aggregaten zich in de loop van langere tijd 
ontwikkeld door drogingscycli en biologische activiteiten, is de slempgevoeligheid nu groter 
dan uit de textuur volgt. In niet volledig gerijpte toestand is de grond zelfs veel 
slempgevoeliger. 

Om de aggregaten sterker te laten worden en om slemp te voorkomen moet een goede 
ontwateringstoestand worden gerealiseerd en de begroeiing worden bevorderd. 
De Zierikzee-grond is landbouwkundig gezien een goede en gewilde grondsoort, die 
gemakkelijk bewerkbaar is en bij voldoende ontwatering weinig aëratieproblemen kent. De 
gevormde aggregaten zijn klein en na enige droging goed toegankelijk voor zuurstof. De 
grond is daarmee ideaal voor (extensieve) landfaming. De Geulhaven-grond heeft als groot 
nadeel dat zij gemakkelijk sterk kan worden verdicht. Deze verdichting resulteert in een fijne 
poriënstructuur waardoor de grond in het voorjaar lange tijd verzadigd en daarmee anaëroob 
blijft. Beworteling en aërobe afbraak is dan onmogelijk. Bij uitdrogen wordt de grond aëroob. 
Daarbij wordt de grond echter vaak zo hard dat wortels er niet in kunnen dringen. Omdat 
bovendien het lutumgehalte laag is zal tijdens uitdroging geen scheurvorming en 
aggregaatvorming optreden en zal de grond zich niet herstellen en permanent verdicht blijven. 
In natte perioden zijn de omstandigheden voor landfarming van verdichte Geulhaven-grond 
zeer slecht. Bedacht moet worden dat de grond ook lang nat blijft. In droge perioden worden 
de omstandigheden veel beter omdat de aëratiemogelijkheden van de droge grond zeer goed 
zijn en de verontreinigingen goed bereikbaar zijn. Er is echter een kans dat de grond in korte 
tijd te droog wordt voor goede omstandigheden voor bodemleven. Het is bij de Geulhaven- 
grond daarom van groot belang om verdichtingen te voorkomen. In onverdichte toestand en 
indien de aggregaatvorming en bioporiën door begroeiing worden bevorderd zal deze grond 
goede mogelijkheden bieden voor (extensieve) landfarming. De minimale porositeit voor 
beworteling van zandgronden en lichte zavels is 40 %. De Geulhaven-grond is bij lange na 
niet zo dicht (tabel 4.6). De potentiële mogelijkheden voor landfarming zijn bij beide gronden 
goed. In hoevene dit potentieel ook gerealiseerd wordt hangt echter in grote mate af van de 
ontwateringstoestand en mate van rijping. 

4.3.2 Vochthuishouding en luchthuishouding 

Gedurende de studie zijn een aantal labproeven uitgevoerd om de waterretentie- en 
doorlatendheidskarakteristieken op verschillende diepten vast te stellen. De water- 
retentiekarakteristiek is nodig om gemeten drukhoogte om te kunnen zetten naar watergehalte. 
Samen met de doorlatendheidskarakteristiek worden deze bodemfysische eigenschappen 
gebruikt voor model simulaties van vochttransport door de grond, 

De bepaalde waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken zijn gegeven in aanhangsel 1. 
Omdat het luchtgehalte gelijk is aan het poriëngehalte minus het vochtgehalte kan uit de 
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waterretentiekarakteristieken eenvoudig de relatie vochtspanning - luchtgehalte worden 
bepaald. In figuur 4.8 zijn de vochtspanning - luchtgehalte relaties van beide "grond"-soorten 
in losse (0,lO m - mv.) en dichte (0,50 m - mv.) toestand gegeven. Uit de figuur blijkt dat 
luchtintrede in de losse grond op 0,lO m - mv. bij uitdrogen veel groter is dan in de matig 
dichte grond op 0,50 m - mv. Voor de Zierikzee-grond heeft de geringe verdichting zelfs zeer 
grote gevolgen. Het is dus zaak om de grond los te maken en los te houden. In wezen zijn 
bij beide gronden de poriëngehalten zelfs in het geval "dicht" nog redelijk hoog en een 
normale, gerijpte grond met een dergelijk poriëngehalte zou zeker niet als "dicht" worden 
aangemerkt. Het is opmerkelijk dat de "dichte" Zierikzee-grond bij een vochtspanning van ca. 
-800 cm waterkolom nog zoveel water en dus nog zo weinig lucht bevat. Het luchtgehalte van 
een zware zavel zoals de Zierikzee-grond met een poriëngehalte van 0,49 is bij een 
vochtspanning van -1OOO cm nonnaal ongeveer 0,24 (Wösten et al., 1994). In de "dichte" 
Zierikzee-grond met een poriëngehalte van 0.512 is het luchtgehalte bij een vochtspanning - 
1OOO cm slechts iets meer dan de helft daarvan. De oorzaak hiervan is de slechte, nog 
ongerijpte structuur, waardoor een groot deel van de poriën zeer klein is en het water sterk 
vasthoudt. 

-0 1 1 I I I _. . 
O o. 1 0.2 0.3 0.4 

Luchtgehalte (fracbe) 

Fig. 4.8 Relatie vochtspanning - luchtgehalte van de Geulhaven- en de Zierikzee-grond in losse (OJO 
m - mv.) en dichte (0,50 m - mv.) toestand. Ponëngehalte zie tabel 4.7 ( h 4 S  mm). 

4.3.3 Veldmetingen drukhoogte 

Bij de geautomatiseerde veldmetingen van de vochtspanningen uitgedrukt in drukhoogte h in 
cm waterkolom, kan onderscheid worden gemaakt in een beginperiode van oktober 1993 tot 
mei 1994 en een tweede periode van juni 1994 tot januari 1995. 
In de beginperiode na de aanleg zijn begin november de proefvelden gespit om de grond beter 
te mengen met oude plantenresten en de zandbijmenging en om de verdichting in de sporen 
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die bij de aanleg zijn gemaakt op te heffen. Hierbij zijn de meetplekken met tensiometercups 
niet bewerkt. In de winter 1993/1994 is het oppervlak sterk verslempt. In :?o'n natte periode 
staat het rijpingsproces stil. Half mei 1994 zijn de tensiometercups uit de grond gehaald en 
zijn de velden gewoeld om een gunstige uitgangspositie te creëren voor de zomerperiode. Op 
2 juni zijn de tensiometercups opnieuw geïnstalleerd en is bovendien een regenmeter 
geplaatst. Dit is de start van de tweede meetperiode die de droge zomerperiode en de natte 
herfst en begin van de winter beslaat. 

In de figuren 4.9 en 4.10 zijn de vochtspanningen in de Geulhaven- en Zierikzee-grond 
gedurende de beginperiode gegeven. Met de vochtspannings-luchtgehalte relaties, zoals 
gegeven in figuur 4.8, zijn uit de vochtspanningsverlopen de luchtgehalteverlopen bepaald. 
Vanaf eind november 1993 tot half januari 1994 en in februari 1994 zijn de metingen gestaakt 
om bevriezing van de drukopnemers te voorkomen. In de beginperiode blijft de grond nat. De 
Geulhaven-grond heeft op 0,lO m-mv. gedurende de hele periode een vochtspanning boven 
de -100 cm waterkolom. In 1994 wordt de vochtspanning op een diepte van 0,70 m - mv. 
zelfs positief. De Zierikzee-grond wordt iets droger dan de Geulhaven-grond. Eind oktober 
1993 komt de vochtspanning op 0,lO m - mv. zelfs onder de -200 cm waterkolom. Begin 
1994 is de grond zeer nat. 

Bij de bepaling van het luchtgehalteverloop zijn diepten van 0,lO; 0,30 en 0,50 m - mv. 
beschouwd, Daarbij zijn de vochtspanning - luchtgehalte relaties uit figuur 4.8 gebruikt. 
Eigenlijk is dit niet juist, omdat deze relaties zijr bepaald aan grondmonsters die in oktober 
1994 zijn genomen, dus na twee grondbewerkingen en een zomer. Daar staat tegenover dat 
de dichtheidsverschillen in beide perioden ondanks de grondbewerkingen niet veel verschillen. 
Voor de diepten 0,lO en 0,50 m - mv. zijn de vochtspanning - luchtgehalte relaties gebruikt 
zoals bepaald uit de monsters op die diepte. Voor de diepte van 0,30 m - mv. zijn zowel de 
relatie verkregen uit de monsters op 0,lO m - mv. (= t'los") als de monsters op 0,50 m - mv. 
(= "verdicht") gebruikt. Rechts in de grafieken met het luchtgehalteverloop zijn voor de 
aggregatieniveau's "slecht" en "matig" de luchtgehalten uit tabel 2.1 (bij een laagdikte van 
0,3 m) aangegeven waarbij altijd (grijs) of vaak aëratieproblemen zijn te verwachten. 

Gedurende de beginperiode zal in het algemeen het aggregatieniveau "slecht" zijn geweest en 
is op een diepte van 0,30 m - mv. het luchtgehalteverloop volgens "verdicht" het 
waarschijnlijkst. Alleen in een korte periode na het spitten begin november is de grond "los" 
geweest en kan het aggregatieniveau "matig" zijn geweest. Bedacht moet worden dat het 
losmaken dubbel gunstig werkt. Het luchtgehalte neemt toe en bovendien wordt het 
aggregatieniveau verbeterd. Door verslemping is deze wat gunstigere situatie slechts van korte 
duur geweest. Uit de figuren volgt dat gedurende bijna de gehele beginperiode de 
aëratietoestand slecht is geweest in beide gronden. Begin november is door een wat drogere 
periode na het spitten van de grond de aëratietoestand een korte tijd redelijk tot goed geweest. 
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Fig. 4 9  Vochtspannings- en luchtgehalteverloop in de Zierikzee-grond van oktober 1993 tot mei 1994. 
Rechtsonder in de grafiek met het luchtgehalteverloop zon grenswaarden voor het luchtgehalte 
gegeven. 
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Fig. 4.10 Vochtspannings- en luchtgehalteverloop in de Geulhaven-grond van oktober 1993 tot mei 1994. 
Rechtsonder in de graflek met het luchtgehalteverloop zfln grenswaarden voor het luchtgehalte 
gegeven. 

De tweede periode start op 2 juni 1994 vanuit een natte periode (zie figuren 4.11 en 4.12). 
Na enige regendagen in juni volgt een lange droge periode, die begin juli wordt onderbroken 
door enkele regendagen. In deze twee maanden droogt de grond sterk uit, wat duidelijk in het 
vochtspanningsverloop tot uitdrukking komt. Vooral de Zierikzee-grond reageert sterk. De 
Geulhaven-grond droogt vooral in juli sterk uit. De ondiepe tensiometers slaan al snel door 
en worden verder niet meer geregistreerd. Door een zware regenbui op 30 juli wordt het 
profiel kortstondig bijna verzadigd, waardoor de vochtspanning naar nul nadert. Het herstel 
is echter zeer snel en in augustus droogt het profiel ondanks enige regenbuien tot in de 
drainlaag uit. Vooral bij de Geulhaven-grond is de registratie niet volledig, wat enerzijds komt 
door het doorslaan van de tensiometercups, maar anderzijds ook komt door storingen in de 
registratie-apparatuur. De eerste drie weken van september zijn heel nat, waardoor de 
vochtspanningen naar nul naderen. In de droge oktobermaand volgt enig herstel, waarna een 
zware regenperiode rond 1 november een zeer natte periode inluidt, die duurt tot voorbij het 
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einde van de vochtspanningsregistratie op 4 januari 1995. 

Analoog aan de beginperiode is uit de vochtspanningen met behulp van de vochtspanning - 
luchtgehalte relaties in figuur 4.8 het luchtgehalteverloop in de tweede periode bepaald. 
Rechts in de grafieken zijn voor de aggregatieniveau's "slecht", "matig" en "goed" de 
luchtgehalten aangegeven waaronder altijd of vaak aëratieproblemen zijn te verwachten. 
Bedacht moet worden dat het aggregatieniveau "goed" voor vooral een zeer lichte zavel als 
de Geulhaven-grond moeilijk te bereiken is. De grond moet daarvoor goed gerijpt en goed 
beworteld zijn gewees t. Het aggregatieniveau "matig" is door beide gronden wel bereikt. Het 
aggregatieniveau van de Zierikzee-grond is op 0,50 m - mv. echter "slecht" gebleven. Uit een 
vergelijking van het luchtgehalteverloop van de twee gronden valt vooral de slechte 
aëratietoestand van de ondergrond van de Zierikzee-grond op. Daarbij moeten de lage 
luchtgehalten worden gecombineerd met de het aggregatieniveau "slecht". Uit een vergelijking 
van het luchtgehalteverloop van 0,30 m - mv. (los) met dat van 0,30 m - mv. (verdicht) laat 
het desastreuze effect van een iets dichtere en slechter gestructureerde toestand van deze 
zware zavel op de aëratietoestand zien. De bovengrond van de Zierikzee-grond bereikt 
daarentegen zeer snel een goede aëratietoestand. De Geulhaven-grond droogt in juni niet zo 
snel zo sterk uit als de Zierikzee-grond. Omdat de bovengrond van de Geulhaven in het zeer 
natte traject van de vochtspanning - luchtgehalte relatie al veel lucht bevat, is de 
aëratietoestand van de Geulhaven-grond toch nog eerder goed dan bij de Zierikzee- 
bovengrond. In juli verbetert de aëratietoestand van de ondergrond van de Geulhaven-grond 
snel en half juli is deze goed te noemen. In de natte periode na 1 november verslechterd de 
aëratietoestand van de Zierikzee-grond tot "slecht". Ditzelfde geldt voor de ondergrond van 
de Geulhaven-grond. De aëratietoestand van de bovengrond van de Geulhaven-grond weet 
zich beter te handhaven. Uit het vochtspanningsverloop blijkt echter dat de drainage bij beide 
gronden niet voldoende is en het grondwaterstand stijgt, zodat de gronden volledig zullen 
worden verzadigd. 
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Fig. 4.11 Vochtspannings- en luchtgehalteverloop in de Zierikzee-grond van 2 juni 1994 tot 4 januari 
1995. Rechtsonder in de grafiek met het luchtgehalteverloop djn grenswaarden voor het 
luchtgehalte gegeven. 

44 



0.70 

O. lom-mr .  1 

0.20 m- mw. 

'0.M m - m.v. 

0.30 m - m.v. 

0.80 m - m.v. 

3.70 m - m.v. 

-1000 
26-Apr 15-Jun 04-Aug 23-Sep 12-NOV O1 -Jan 20 

1994 1995 

k l  ntl L .. 

O 30 m - m v (Ics) 

O 30 in - m v (verdicht) 

0.30 m - m.v. (verdidrf) 

)r 15-Jun 23-Sep 12-Nm O1 -Jan 

O 
1994 1995 

Albld aerabeproblemen 0 Vaak aeraoeproblemen 

Aggreganenrdeau. I I  5slecht. lli = m b g ,  IV = goed 
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4.3.4 Aërobie 

O 
1 

2a in rijspoor 
2b naast rijspoor 

3a in rijspoor 
3b naast rijspoor 

Jaar: 1993 
Het zuurstofgehalte in de poriën is gemeten op 07-09-1993 en 08-10-1993 met behulp van 
een zuurstofsonde. Op 07-09-1993 was het profiel zo nat dat meestal geen lucht kon worden 
onttrokken. Bij de tweede meting was de aëratie verbeterd en kon worden gemeten (tabel 4.7 
en 4.8). In het Geulhaven-veld was in de rijsporen de aëratie slecht, naast de rijsporen matig 
tot redelijk. Bij de Zierikzee-grond was op de diepten 20 en 40 m de aëratie goed. Bij grotere 
diepten kon veelal geen lucht meer worden onttrokken t.g.v. de vaste structuur en de natte 
ondergrond. Alhoewel de zuurstof metingen de conclusies uit de overige waarnemingen 
bevestigen, moet rekening worden gehouden met tijdelijke invloeden. Plantenresten afkomstig 
uit de diverse proefvelden kunnen op grotere diepten aanwezig zijn. Voor humificatie hiervan 
is ook zuurstof nodig, wat een verlaging van het zuurstofgehalte kan geven. Dit effect is 
echter tijdelijk en plaatselijk. 

Tabel 4.7 Zuurstofgehalte (%) in het Geulhaven-veld gemeten met de zuurstof sonde op 08-10-1993. 
(g.l.= geen lucht) 

I 20 40 60 80 I opmerkingen 
diepte (cm) 

monster nr. 

17 13 12 g.1. zanawater op 80 cm 
17 10 8 .  g.1. zandlwater op 80 cm 
6 8 g.1. g.1. zand/water op 60 cm 
7 12 10 g.1. zauwater op 80 cm 

g.1. g.1. O g.1. zand/water op 80 cm 
10 10 10 g.1. zanawater op 80 cm 

monster nr. 
diepte (cm) 

20 40 60 80 
20 
19 

19 

20 
20 
17 

20 
19 

18 

20 
19 

16 

19 

18 

17 

19 

15 

16 

g.1. 

2 3  12 
16 g.1. 
17 g.1. 

g.1. 
16 g.1. 

19 

13 12 

15 g.1. 

opmerkingen 

zanawater op 80 cm 
geen zanawater 

zanawater op 80 cm 
zanawater op 80 cm 

zanawater op 40 cm 
zandlwater op 80 cm 
zanawater op 60 cm 
zandlwater op 80 cm 

zaudwater op 80 cm 

Het zuurstofgehalte in luchtkamertjes, die zijn ingegraven in de grond is gemeten van 18-1 1- 
1993 tot 09-02-1995. Hiervoor zijn over het gehele laagdikte om de 10 cm luchtkamertjes 
geplaatst. Het zuurstofgehalte in deze kamertjes is gemeten (aanhangsel 6). 
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Jaar: 1994 
Door het natte voorjaar is tot juni de zuurstof toevoer beperkt geweest tot de bovenlaag. 
Hiema begint de zuurstof langzaam door te dringen. De zuurstofgehalte staan in aanhangsel 
6. In juli is het Geulhaven-veld al over de volledige diepte aëroob (metingen luchtkamertjes 
en sonde). Bij de Zierikzee-grond kan dan met de sonde op grotere diepte (>30 cm) nog geen 
gas worden oniirokken. In september is ook de Zierikzee-grond volledig aëroob. 

Jaar: 1995 en 1996 (tot november) 
In de periode januari 1995 tot november 1996 waren de zuurstofgehalten in de beide velden 
> 18%. Aangezien dit ruim voldoende is voor de gewenste aërobie zijn deze getallen verder 
niet weergegeven. Begin 1995 was de structuur verdicht zeker beneden de 50 cm. Ondanks 
de verdichting was het profiel volledig aëroob. In juni zijn om de verdichting te verminderen 
beide velden bewerkt. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de situatie tot 50 cm. 
Beneden deze diepte was het effect van bewerken beperkt. 

Combinatie luchtgehalteverloop en zuurstofgehaltemetingen 
Indien het zuurstofgebruik voor de aërobe afbraak van organische-stoffen hoger is dan de 
aanvoer van zuurstof door diffusie neemt het zuurstofgehalte in de bodemlucht af. Onder een 
zuurstofgehalte van 1% kunnen de meeste wortels niet meer groeien en sommige sterven zelfs 
af. Voor een onbelemmerde wortelgroei moet het zuurstofgehalte hoger zijn dan 10%. Bij lage 
temperaturen neemt de activiteit van de micro-fauna af, waardoor de afbraak en daarmee het 
zuurstofgebruik afneemt. Een laag zuurstofgehalteh de wintermaanden wijst daarom op een 
slechte aëratie-toestand. Bij eenzelfde aëratie-toestand met een even hoog vochtgehalte en een 
even slechte structuur, zal in de zomerperiode het zuurstofgehalte nog veel sterker dalen dan 
in de winter. Bij een natte grond vindt in het deel dat volledig verzadigd is geen aërobe 
afbraak plaats. Het zuqstofverbruik neemt daardoor af. Anderzijds wordt de zuurstoftoevoer 
sterk gehinderd. In veel gevallen neemt daardoor ondanks het afgenomen zuurstofverbruik het 
zuurstofgehalte toch af. 

Analoog aan het vochtspannings- en luchtgehalteverloop kan onderscheid worden gemaakt in 
een beginperiode van oktober 1993 tot mei 1994 en een tweede periode van juni.1994 tot 
januari 1995. De resultaten van de zuurstofgehaltemetingen met behulp van de zuurstofsonde 
en de luchtkamertjes komen redelijk goed overeen met de aëratietoestand zoals uit de 
vochtspanningsmetingen is bepaald. 

In de beginperiode is bij de Zierikzee-grond in de bovenste 0,30 m het zuurstofgehalte 17,8 
tot 21%. In de ondergrond is het zuurstofgehalte 2 tot 15%. Uit het vochtspannings- en 
vochtgehalteverloop in figuur 4.11 volgt dat in de beginperiode de ondergrond altijd en de 
bovengrond vaak aëratieproblemen kent. Deze inschatting is pessimistischer dan volgt uit de 
zuurstofgehaltemetingen. De oorzaak kan zijn dat bij de inschatting geen rekening wordt 
gehouden met het verlaagde zuurstofgebruik in de koude tijd van het jaar. In de tweede 
periode blijft de ondergrond van de Zierikzee-grond lange tijd nat. Pas vanaf begin augustus 
begint de grond op 0,70 m - mv. uit te drogen. Uit het vochtspannings- en luchtgehalteverloop 
in figuur 4.11 blijkt dat eind juli de aëratietoestand op 0,50 m - mv. nog altijd vaak 
problematisch is. Dit volgt ook uit de zuurstofgehaltemetingen met de sonde op 25 juli 1994. 
De metingen m.b.v. de luchtkamertjes laten daarbij echter hogere zuurstofgehalten zien. Door 
het uitdrogen tot in de drainagelaag blijkt de aëratietoestand sterk te verbeteren. Ondanks een 
regenperiode in de eerste drie weken van september blijkt op 30 september het zuurstofgehalte 
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in de Zierikzee-grond tot 0,60 m diepte boven de 18% blijft. Dit wijst op een verbeterde 
smctuur van de ondergrond. 

Bij de Geulhaven-grond is het zuurstofgehalte in de beginperiode in de bovenste 0,30 m 12 
tot 20% en daaronder tot 0,60 m - mv. 5 tot 15%. Net als bij de Zierikzee-grond is de 
schatting van de aëratietoestand gebaseerd op het vochtspannings- en luchtgehalteverloop (fig. 
4.12) wat pessimistischer. In de tweede periode droogt de Geulhaven-grond vrij snel tot 0,50 
m - mv. uit, neemt het luchtgehalte sterk toe en is gedmnde langere tijd de aëratietoestand 
van de bovenste 0,50 m goed. De zuurstofgehaltemetingen m.b.v. de luchtkamertjes laten een 
nog gunstiger beeld zien. Vanaf de meting op 14 juni tot aan de metingen op 30 september 
blijft het zuurstofgehalte in de bovenste 0,50 m boven de 14%. Alleen de zuurstofmeting op 
14 juni met de sonde laat lagere waarden zien voor de ondergrond, die goed overeen komen 
met de schattingen voor de aëratietoestand uit het vochtspannings- en luchtgehalteverloop in 
figuur 4.12. 

4.3.5 Rijping 

De mate van rijping is gedurende het project alleen op 3 november 1995 bepaald. Van de 
grondmonsters die in oktober 1994 zijn genomen voor de bepaling van de waterretentiecurve 
en de onverzadigde doorlatendheid kan echter ook de rijpingsfactor worden bepaald. Daarbij 
is het vochtgehalte bij een vochtspanning van -10 cm waterkolom aangehouden. Bij deze 
vochtspanning is het zeker dat de grote poriën van de 8 cm hoge grondmonsters niet gevuld 
zijn. De resultaten zijn gegeven in tabel 4.9. De grond blijkt nog steeds niet volledig te zijn 
gerijpt en ligt op de grens van vrijwel gerijpt (n-factor 0,7 - 1,O) en half gerijpt (n-factor 1,0 - 
L4)- 

Tabel 4.9 Mate van rijping in oktober 1994. 

laagdiepte (m - mv) 

In % van de stoofdroge grond: 

Organische-stofgehalte 

Lutum (0-2 pm) 

Rijpingsfactor n 

Geulhaven 

GlOA GlOB G50A G501 

0,lO 0,lO 030 0,50 

3,l 3,7 2,7 2,7 

8,O 8,6 8,5 8 2  

1,19 0,88 1,13 0,99 

Op 3 november 1995 zijn vanaf maaiveld elke 0,l 

Zierikzee 

ZlOA ZlOB Z50A Z50B 

0,lO 0,lO 0,50 0,50 

2,8 3,O 2,5 1,3 

19,2 19,0 20,2 9,0 

129 1,12 0,89 1,08 

m tot aan de drainagelaag monsters 
genomen van de Geulhaven- en Zierikzee-grond. De beide gronden waren op dat moment 
goed geaggregeerd en waren optimaal aëroob. Van kluiten uit de monsters is het rijpingsgetal 
n bepaald (fig. 4.13), waarbij het lutumgehalte en organische-stofgehalte uit tabel 4.9 is 
gebruikt. Een rijpingsgetal rond 0,7 geeft aan dat de grond goed gerijpt is. Uit figuur 4.13 
blijkt dat dit voor beide gronden tot op de drainlaag geldt. 
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Fig. 4.13 Mate van rijping van de Zierikzee- en Geulhaven-grond op 3 november 1995 (h=90). 

4.3.6 Conclusies fysische situatie 

Pas in het laatste jaar zijn de omstandigheden in de beide velden zodanig dat gedurende het 
hele jaar sprake kan zijn van afbraak. De slechte drainage gedurende het eerste jaar kan hier 
de oorzaak van zijn. Toch bestaat de indruk dat dit niet helemaal het geval is. Voordat met 
dit experiment is gestart is waargenomen dat in mei 1993 de bestaande velden 20 cm - mv 
anaëroob waren, terwijl de velden er al meer dan drie jaar lagen. Bij de toenmalige aanwezige 
laagdikte zou dit geen probleem mogen zijn. Blijkbaar vindt er gedurende de winter een 
achteruitgang plaats van de structuur. M.a.w. de structuurwinst gedurende de zomer wordt 
gedurende de winter gedeeltelijk teniet gedaan. In het hier beschreven onderzoek is dit ook 
weer waargenomen. In de winter 1993/1994 was er weer sprake van een volledige verzadiging 
van de grond (gedeeltelijk veroorzaakt door de slechte drainage). In de volgende lente duurde 
het tot juni voordat het gehele profiel weer aëroob geworden was. Uit de 
vochtspanningsmetingen blijkt dat in de winter van 1994/1995 de grondwaterstand tot in de 
grond steeg. Dit is ongewenst en duidt op een slechte drainagetoestand. Desondanks bleef de 
structuur goed en trad geen verslemping op. Hoewel na het zomerseizoen van 1994 in oktober 
de gronden nog steeds niet volledig waren gerijpt, waren de structuurelementen sterk genoeg 
om bij verzadiging niet uit elkaar te vallen. 

In 1995 zijn beide velden tot op de drainagelaag volledig gerijpt. Dit wil zeggen dat pas na 
meer dan 4,5 jaar het slib volledig is gerijpt! De belangrijkste oorzaken voor dit 
teleurstellende resultaat zijn de zeer slechte drainagetoestand en waarschijnlijk het gedurende 
de meeste tijd ontbreken van een goede begroeiing geweest. Het belang van een goede 
ontwatering kan worden geillustreerd met het feit dat in een kwelgebied als de 
Schermerhompolder de klei op een diepte van 0,50 m na honderden jaren nog steeds volledig 
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ongenjpt is (rijpingsfactor n = 2,O). 

Dit zijn aspecten waar in de praktijk terdege Tekening mee moet worden gehouden. Extensief 
landfmen in de minimale optie (aanbrengen en laten liggen) kan pas als de aërobie goed zal 
blijven. Bij zwak gestructureerde grond en matige drainage leidt dit tot kleine laagdikte. 
Wordt gekozen voor groter laagdikte, dan moet meer aandacht worden besteed aan de 
drainage en zal soms rekening moeten worden gehouden met bewerking gedurende de eerste 
jaren van de extensieve landfarm, om de teruggang van de structuur in de winter te kunnen 
compenseren. 

4.4 Ecotoxicologie 

4.4.1 Bepaling van de graei en ontwikkeling 

De gemiddelde groei in lichaamsgewicht vanaf het juveniele stadium van de regenwormen 
is weergegeven in figuur 4.14. Bij de interpretatie van de groeicurven dient men rekening te 
houden met een toenemende uitval die in de loop van de tijd kan optreden, waardoor een bias 
naar een hoger gemiddeld gewicht kan ontstaan. Mede gezien de grote spreiding in de 
individuele gewichten kan daardoor niet worden geconcludeerd dat de groei in de gereinigde 
baggerspecie gemiddeld afwijken van de groei in de referentiesubstraten. 
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Fig. 4.14 Het verloop van het gemiddelde individuele lichaamsgewicht in verschillende substraten. 

Vanuit populatiedynamische overwegingen is de vorming van het reproduktieve adulte 
stadium van groter belang dan de toename van de lichaamsgrootte. Daarom is bij de 
groeicurve bepaling ook gekeken naar het percentage individuen dat in de loop van de tijd 
het adulte stadium bereikte. De resultaten, weergegeven in figuur 9, laat eenzelfde verloop 
zien als de groeicurven. Dit wijst erop dat de vorming van morfologische kenmerken van het 
adulte stadium plaatsvindt nadat de individuen een bepaald minimum gewicht of grootte 
bereiken. 
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De percentages adulten in figuur 4.15 worden eensdeels bepaald door de individuele 
groeisnelheden en anderzijds door de overlevingskans van de individuen. In feite is dus sprake 
van een bivariate parameter, deze parameter is van belang voor de overlevingskans van de 
soort in het veld. Het maximale percentage adulten bedraagt ruwweg 50% voor alle 
onderzochte substraten. Een duidelijk negatief effect van de gereinigde baggerspecie op de 
adultenvorming valt uit figuur 4.15 niet af te leiden. 
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Fig. 4.15 Cumulatieve percentage adulten gevormd uit het totaal aantal ingezette juvenielen per groep 
(N=20) gedurende de tijdsduur van blootstelling. 

4.4.2 Bepaling van de. reproduktie 

Aangezien we geïnteresseerd zijn in de overlevingskansen op het niveau van de populatie en 
niet zozeer in het effect op de individuen zelf is de reproduktie berekend over het totaal aantal 
cocons dat per batch is geproduceerd. Hierin zit dus ook de uitval van wormen verdisconteerd. 
Figuur 4.16 geeft de resultaten van een reproductieproef in substraat van 1994 waarin batches 
van adulte wormen continu voedsel kregen toegediend. Vergeleken met referenties BOUW 
en DKGR kon niet worden geconcludeerd dat de wormen in Geulhaven en Zierikzee een 
afwijkende mate van reproduktie bezaten. 

Naast condities van continue voedseltoediening is de reproduktie ook bepaald in batches die 
onder invloed waren van een additionele stressfactor, namelijk voedsellimitatie.. Dit werd 
bereikt door de voedseltoediening te beperken tot afwisselende perioden van 10,5 dagen wel 
voedsel (bij aanvang) en geen voedsel tijdens de proefduur (fig. 4.17). Het productieniveau 
van cocons ligt in het algemeen lager dan in de situatie met continue voedseltoediening. Ook 
onder condities van voedselstress kon in Geulhaven en Zierikzee geen afwijkende niveaus van 
reproduktie worden waargenomen. 
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Reproductie (continu voedsel) 

Cocons per batch 

0 1 2 w k  

Geuhavm Zierik= KOBG Eowv M G R  

Fig. 4.16 Gemiddelde aantallen cocons per batch van overlevende wormen onder continue toediening van 
voedsel. 

Reprodoclje (alternerend voedsel) 
Cocons per batch 

Geubven Zierkzee KOBG BOUN MGR 

Fig. 4.1 7 Gemiddelde aantallen cocons per batch van overlevende wormen met altemerende toediening 
van voedsel. 

Teneinde de resultaten te kunnen plaatsen in het perspectief van de overleving van de 
individuen zijn in tabel 4.10 de percentages overlevende wonnen weergegeven als functie van 
de tijdsduur van blootstelling. Hieruit kan worden afgeleid dat de reproduktie in DKGR na 
12 wk (fig. 4.17) achterblijft als gevolg van een relatief hoge mortaliteit. Voor het overige 
heeft voedsellimitatie nauwelijks of geen effect op de overleving van individuen. 
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Tabel 4.10 Percentage overleving (N=2@ van adulte wormen in de reproductieproef CFg. 4.16 en 4.17). 

1 3 w k  6 wk 12 wk I 3wk 6 wk 12 wk 
Continu voedsel Alternerend voedsel 

Geulhaven 
Zierikzee 
KOBG 
BOUW 
DKGR 

100 95 75 95 100 80 
100 100 100 100 90 100 
100 85 55 95 100 65 
100 100 50 95 95 80 
100 80 70 95 80 O 

In figuur 4.18 zijn de resultaten weergegeven van een tweede reproductieproef. Hierin werden 
adulte wormen blootgesteld aan Geulhaven en Zierikzee afkomstig van 1995 substraat, waarbij 
een proefduur van vier weken met continu voedsel werd aangehouden. In deze proef bleef 
mortaliteit geheel achterwege, zodat de aangegeven coconproductie kan worden beschouwd 
onafhankelijk van sterfte tijdens de proefperiode. Behalve Lumbricus rubellus werd ook 
Aporrectudea caliginosa als testsoort in deze proef meegenomen. Laatstgenoemde soort leeft 
dieper in het minerale gedeelte van de bodem en is minder afhankelijk van strooisel als 
voedsel dan L. rubellus. Het niveau van coconproductie van A. caliginosaligt veel lager dan 
bij L. rubehs (fig. 4.18). Bij geen van beide soorten kon een afwijkende coconproductie 
worden geconstateerd in vergelijking met het gemeten niveau in de referentiecontroles KOBG 
en BOUW. 

Cocons per batch 

m A.calginosa 

Geuhaven Zierikee KOBG BOUN 

Fig. 4.18 Gemiddelde aantallen cocons per batch van twee soorten regenwormen. 

4.4.3 Bioaccumulatie van PAK 

De gemiddelde niveaus van verontreiniging van Geulhaven en Zierikzee met PAK is 
weergegeven in figuur 4.19. Voor berekening op basis van standaardbodem (10% org. stof) 
dienen de waarden met een factor 3,45 te worden vermenigvuldigd. De gehaltes liggen 
duidelijk boven de streefwaarden (tabel 4.1 1). De resultaten laten zien dat de PAK profielen 
van beide substraten zowel kwalitatief als kwantitatief van elkaar verschillen. In tegenstelling 
tot de metalen was Zierikzee sterker verontreinigd met PAK dan Geulhaven. 
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Fig. 4.19 Gemiddelde gehaltes aan PAK in Geulhaven en Zierikzee. 

Tabel 4.11 

PAK I streefwaarde 

Streefwaarden van enkele PAK in standaardbodem (mg eg-' ds) 

Antraceen 

Benzo(a)pyreen 

BenzoQfluoranteen 

Chryseen 

Fenantreen 

Fluoranteen 
Indeno( 1,2,3-CD)pyreen 

0,050 
0,025 

0,025 

0,025 
0,045 

0,O 15 

0,025 

In figuur 4.20 zijn de gemiddelden gehaltes aan PAK in de regenwormen weergegeven na 12 
wk blootstellingsduur. De wormen hadden een leeg darmkanaal doordat ze 2 dg werden 
gehongerd in petrischalen met vochtig filtreerpapier. De gehaltes zijn uitgedrukt op 
versgewicht. Desgewenst kan omrekening naar vetgewicht worden bereikt door de waarden 
te vermenigvuldigen met een factor 8,33. Ter vergelijking zijn in tabel 4.12 de gehaltes 
weergegeven van blanco wormen en van de KOBG referentiegrond. 
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Fig. 420 Gemiddelde gehaltes van PAK in regenwormen na 12 wk blootstellingsduur. 

De gehaltes in de regenworm na 12 wk in Geulhaven en Zierikzee zijn in figuur 4.21 en 4.22 
vergeleken met de gehaltes in het substraat. In het algemeen blijkt dat in kwalitatieve zin er 
een overeenkomst is met de gehaltes in het substfaat. 

Tabel 4.12 Gemiddeld gehalte van PAK in blanco regenwormen en KOBG. Sommige waarden liggen 
beneden de detectielimiet (e), 

ACE .FL FEN ANT FLU PYR BAA 

CHR BBF BKF BAP DBA BGP IP 
Wormen I 0.002 0.001 O.OOO3 < < < < 
KOBC I 0.0308 0,0083 0,0109 0.0042 0.0 168 0.0199 

De Biota-to-Soil- Accumulation-Factor (BSAF), de verhouding tussen het versgewicht gehalte 
in de worm en het drooggewicht gehalte in de grond, is weergegeven in Fig. 4.23 Er zijn geen 
aanwijzingen die erop zouden kunnen duiden dat de bioaccumulatie een relatie vertoont met 
de grootte van het PAK molecuul. Gemiddeld is de BSAF hoger in Geulhaven (BSAF totaal 
= 0,030) dan in Zierikzee (BSAF totaal = 0,015), hetgeen erop zou kunnen wijzen dat de 
biobeschikbaarheid in Zierikzee geringer is dan in Geulhaven. 
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Fig. 4.21 Concentratie van PAK in de regenworm na 12 wk blootstelling uitgezet tegen de concentratie in 
het substraat. 
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Fig. 4.22 Concentratie van PAK in de regenworm na 12 wk blootstelling uitgeLt tegen de concentratie in 
het substraat. 
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yig. 423 BSAF waarden voor regenwormen in Geulhaven en Zierikzee 

4.4.4 Discussie ecotoxicologie 

De resultaten van het onderzoek hebben geen ahwijzingen opgeleverd dat de gereinigde 
baggerspecies van Geulhaven en Zierikzee een sterk nadelig effect zouden kunnen hebben op 
de overlevingskansen van populaties van regenwormen. Overleving, groei, ontwikkeling en 
reproduktie waren alle niet sterk verschillend van de parameterwaarden die in een aantal 
referentiecontrole gronden werden gemeten. In de substraten van Zierikzee werden bij de 
veldmonstemame adulte exemplaren aangetroffen van AZZoZobophora chZorotica, een soort die 
vaak voorkomt in vochtige veldbodems. Dit was niet het geval in substraten van Geulhaven. 
Om een volledig beeld te krijgen van de graad van verontreiniging van de gereinigde 
baggerspecies is in een aanvullend onderzoek de totaalgehalten van een aantal zware metalen 
in deze substraten gemeten. De resultaten staan vermeld in tabel 4.13. Volgens de procedure 
aangegeven in de Wet Bodembescherming zijn de waarden gestandaardiseerd naar substraat 
met 25% lutum en 10% organische-stof. Ter vergelijking zijn in tabel 4.14 ook de streef- en - 
interventiewaarden voor standaardgrond weergegeven. Streefwaarden, afgeleid uit de MTR 
of HC5 gedeeld door een factor 100, geven het niveau aan waarbij risico’s voor ecosystemen 
als verwaarloosbaar kunnen worden geacht. Interventiewaarden, afgeleid uit de HBO, geven 
aan of sprake is van ernstige mate van verontreiniging, waarbij de urgentie van sanering moet 
worden overwogen. 

Uit Tabel 4.14 blijkt dat Zierikzee minder sterk met zware metalen is verontreinigd dan 
Geulhaven. Gezien de relatief hoge pH en kalkgehalte (tabel 3.4) zullen de zware metalen in 
beide substraten naar verwachting een beperkte mate van biobeschikbaarheid bezitten. 
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Het drainagewater is in 1993 eenmalig bemonsterd door SC-DLO. In dit water konden geen 
PAK worden aangetoond (tabel 4.14). Voorafgaande aan het SC-DLO experiment is het 
drainagewater enkele malen bemonsterd door RWZ (bemonstering van de verzamelsloot in 
het kader van de vergunning). De kwaliteit was telkens zodanig dat lozing op het Zoommeer 
toegestaan was (persoonlijke mededeling W. Houmes, RWZ). De som van de PAK van 
Bomeff was beduidend kleiner dan de voorgeschreven norm (0,6 pg.1-l). Op 23-02-1990 was 
de som van PAK van Borneff 0,07 pgal', op 15-10-1990 0,09 pgT' en op 18-10-1993 werd 
allen nog een verhoogd gehalte van fluoranteen gemeten (0,04 pg.1-I). De gehaltes bevonden 
zich niet allemaal beneden de detectiegrens, wat wel het geval was bij directe bemonstering 
van de drain op 08-10-1993. Het is mogelijk dat de verhoging van de gehaltes in de sloot is 
veroorzaakt door depositie. 

Geulhaven Zierikzee KOBG BOUW DKGR Streefwaarde Interventiewaarde 

3,6 2 91 1,1 6 86 0,35 0,5 1 0,35 0,8 12 

71 119 4 35 2l 17 13 11 36 190 

635 37% 271 '23c 51 93 60 140 720 

135 93,3 113 / D j  14 31 19 85 530 

PAK-component 
naftaleen 
acenaftyleen 
acenafteen 
fluoreen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 

PYreen 
benz[a]antraceen 
ChrySeen 

Zierikzee-veld Geulhaven-veld 
e 0,679 < 0,641 
e 0,203 
e 0,322 
< 0,025 
< 0,011 
< 0,001 
e 0,013 
e 0,036 

0,008 

< 0,009 

e 0,192 
e 0,304 
e 0,023 
< 0,010 
< 0,001 
< 0,012 
e 0,034 
e 0,007 
c 0,008 

benzo[ b] fluoranteen I e 0,003 c 0,003 
benzo[ klfluoranteen 
benzo[ alpyreen 
dibenz[ah]antraceen 
benzo(ghi1peryleen 
indeno[ 123cd]pyrm 

< 0,001 
< 0,004 
e 0,052 

0,033 
< 0,010 

< 0,001 
< 0,004 
< 0,049 

0,031 
< 0,009 

Soortgelijke waarnemingen worden momenteel gedaan bij een baggerspecie landfarm in de 
kop van Noord-Holland. Het water wat vrij komt mag worden geloosd op het oppervlakte 
water (persoonlijke mededeling A.J. Pleijte, Waterschap Hollands Kroon). 
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Met de Zierikzee- en Geulhaven-grond is een uitloog experiment uitgevoerd. Hiervoor is 100 
g grond gedmnde 24 uur geschud met 500 ml water. Daarna is het monster 1 uur 
gecentrifugeerd bij 3000 toeren per minuut. In het bovenstaande water is vervolgens het PAK- 
gehalte bepaald (tabel 4.15). 

, 

Tabel 4.15 PAK-gehalte in het water van een uitloogexpenment met Zierikzee- en Geulhaven-grond 

(c beteken& PAK-gehalte lager dan aantoonbaarheidsgrens). 
(J4? €9. 

PAKamponent 

naftaleen 
acenaftyleen 

acenafteen 
fluoreen 

fenantreen 
antraceen 

fluoranteen 

PY- 
hem[ alantraceen 
ChrySeen 

benzo[ blfluoranteen 
benzo[k] fluoranteen 
benzo[a]pyreen 
dibenz[ah]mtraceen 

~ o [ g h i l p e r y l -  
indeno[ 123cdlpyreen 

Zierikzee-grond Geulhaven-grond 

c 4,656 

c 1,393 

c 2,206 
c 0,179 

c 0,079 
0,015 

c 0,101 
c 0,246 

c 0,052 
c 0,054 

0,055 
0,022 

0,04 1 

c 0,356 

c 0.232 

c 0,069 

c 3,930 
c 1,175 

c 1,862 
c 0,151 
c 0,067 

0,009 
c 0,085 
c 0,207 

< 0,044 
c 0,046 

0,035 
0,o 1 2 
0,032 

c 0,308 

c 0,196 
c 0,059 

De aantoonbaarheidsgrens in het watermonster tijdens het uitloog experiment is hoger dan de 
aantoonbaarheidsgrens in het drainwatermonster. Dit komt omdat er tijdens het 
uitloogexperiment 360 ml watermonster in behandeling is genomen, terwijl er 2000 ml 
drainwatennonster in behandeling is genomen. 

De verhouding van het PAK-gehalte van antraceen, benzo[b]fluoranteen, benzo[k]fluoranteen 
en benzo[a]pyreen in het uitloogwater komt overeen met de verhouding van deze 
componenten in de grond. Dit geeft aan dat het PAK-gehalte in het uitloogwater 
waarschijnlijk afkomstig is van zeer fijne zwevende deeltjes in het uitloogwater. Immers in 
watermonsters verwacht men in verhouding meer lichtere PAK-componenten dan zwaardere 
PAK-componenten. Verwijdering van de zwevende deeltjes door middel van filtratie is niet 
mogelijk in verband met adsorptie van de PAK-componenten aan de filtratie apparatuur. Er 
moest zeer lang gecentrifugeerd worden om op het oog alle zwevende deeltjes te verwijderen. 

In 1994 is de verzamelsloot enkele malen leeggepompt, In dit water waarop ook de beide 
velden uitkomen werden geen PAK aangetroffen. Vanaf juli 1994 kunnen de resultaten 
beïnvloed zijn door de twee nieuwe velden, omdat die in dezelfde sloot draineren. Ondanks 
deze mogelijke extra belasting kon ook vanaf juli 1994 geen PAK in het slootwater worden 
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aangetoond. 

De door IMET-TNO (1991) gepubliceerde gehaltes in de waterfase na 24 uur bezinken van 
onbehandelde fijne fractie uit de Geulhaven zijn een maat voor. de maximale uitspoeling van 
PAK (Tabel 4.16). Ook bij dit onderzoek was niet duidelijk of er sprake was van opgelost 
PAK of dat er nog steeds zwevend materiaal aanwezig was. De concentraties liggen ruim 
onder de B-waarden, maar voldoen niet aan de norm voor drinkwaterbereiding (PAK-totaal 
2 pg.1''). 

Tabel 4.16 PAK-gehalte in waterfase van de onbehandekiie fiine fractie uit de Geulhaven na 24 uur 
bezinken. 

PAKcomponent 

naftaleen 
acenaftyleen 
acenafteen 
fluoreen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 

PYWn 
benz[a]antraceen 
chryseen 
benzo[blfluoranteen 
benzolJc]fluoranteen 
benzo [alp peen 
dibenz[ah]antraceen 
benzo[ghi]peryleen 
indenof 123-cdlpyreen 

water concentratie B-waarde concentratie 

< 2  < 3,930 
< 4  7 
c 4  
c 4  
0,056 
0,047 2 
0,19 2 
O32 

0,042 03 
0906 O S  
0,004 1 

0,013 03 
0,018 02 
0,027 1 

< 0,029 

< 0,02 O S  

(Pg.l-9 (Pg.1-l) 

Al met al zijn er geen aanwijzingen dat er uitspoeling plaatsvindt vanuit de extensieve 
l andfm.  Metingen aan de kwaliteit van het drainagewater van een intensieve landfann op 
Kreekraksluizen geven ook aan dat er geen uitspoeling plaats vindt (Harmsen et al., 1997b). 
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5 Onderafdichting en drainagevoorziening 

Bij regelgevers en vergunningsverleners is de vrees voor uitspoeling van verontreinigingen 
groot. Daarom wordt in het algemeen voorgeschreven dat onder een landfarm een folie met 
daarop een drainagesysteem moet worden aangebracht. Via het drainagesysteem wordt het 
neerslagoverschot afgevoerd en gecontroleerd op eventueel daarin opgeloste verontreinigingen. 
De folie is sterk kostenverhogend en heeft voor de werking van de landfarm geen enkel nut. 
Indien de aangebrachte drainage om een of andere reden slecht functioneert, zal de folie er 
zelfs voor zorgen dat de landfarm te nat blijft en slecht werkt. Om deze redenen is door 
Harmsen et al. (1997a) voorgesteld om op een andere wijze te voorkomen dat eventueel 
uitgespoelde verontreinigingen zich verspreiden. Door het drainagezand te mengen met 
organische-stof wordt een voorziening geschapen, waarbij de verontreinigingen in de 
drainagelaag adsorbeert en het water wordt doorgelaten. De voorgestelde constructie is 
bedoeld voor zowel intensieve als extensieve landfarming. In het rapport wordt aangetoond 
dat in de extensieve fase de kans op uitspoeling, zeker van PAK, zo goed als nul is. Zeker 
bij een extensieve landfarm is daarom het folieloze altematief een goede en verantwoorde 
keus. Dit hoofdstuk gaat in op de kans op uitspoeling bij een landfarm en hoe transport naar 
de omgeving kan worden voorkomen. Een uitgebreider rapportage is te vinden in (Harmsen, 
et al., 1997a). 

5.1 Wat kan er uitspoelen? 

In hoeverre uitloging van micro-verontreinigingen bij landfarming een werkelijk bestaand 
probleem is, is niet vastgesteld. Een belangrijke reden voor het gebruik van afdichtingsfolies 
is, dat men anders geen vergunning krijgt voor toepassing van landfaming. 
Vergunningverleners eisen dit 'voor de zekerheid'. Er zijn situaties waarin uitspoeling een 
reëel gevaar is. Indien er geen mogelijkheid is voor biologische afbraak en er bovendien veel 
oplosbare organische-stof wordt gevormd, kunnen hoge concentraties opgeloste stoffen worden 
gevonden. Dit is het geval in percolatiewater van vuilstorten. Bij een landfarm met'minerale 
olie en een laagdikte van 1 m werden in het drainagewater en het ondiepe grondwater 
oliegehalten tussen de A-waarde (50 pg-1-') en B-waarde (200 pg0l-l) aangetroffen 
(IWACO,1991). Dit komt overeen met 6.104 % van de oorspronkelijk aanwezige olie. Hierbij 
moet worden aangetekend dat de grond zeer veel olie bevatte (ca. 20 gakg-') en dat van de 
1 m dikke laag de onderste helft anaëroob was. Onder anaërobe condities kunnen de 
uitgespoelde oliecomponenten niet worden afgebroken. De door IWACO gepubliceerde cijfers 
mogen daarom worden gezien als maximaal uit te spoelen gehaltes. Bij de landfarming van 
met PAK verontreinigde waterbodem, zijn in het drainagewater geen PAK (som 16 EPA) bij 
een bepaalde type specie en 0,38 pg.1" voor een ander type aangetoond (Van Dillen, 1992). 
De toenmalig B-waarde voor grondwater was 10 pg.1-l. De metingen bij de landfarm 
Kreekraksluizen laten geen aantoonbare uitspoeling meer zien (zie 8 4.6). 

In de eindfase van een landfarm is de potentiële uitspoelbaarheid lager dan bij het begin. Dit 
kan worden verklaard doordat het biologisch beschikbare deel is verdwenen. Wat over is, de 
restconcentratie, zit op voor micro-organismen niet bereikbare plaatsen en diffundeert ook 
slechts langzaam in de richting van de waterfase. Deze hypothese is aanschouwelijk gemaakt 
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in hoofdstuk 2. Balba et al. (1991) vonden bij een uitloogtest van een gereinigde grond (olie 
concentmie afgenomen van 13.000 tot 1300 mg-kg-1) geen olie componenten in het water. 
Naast uitspoeling van de verontreiniging zelf kunnen de nutriënten ook uitspoelen. Met name 
gedurende de intensieve landfarming worden relatieve grote hoeveelheden meststoffen 
gebruikt. Bij het landfarmen van met gasolie verontreinigde grond werd door Hoeks et al. 
(1988) een gemiddelde nitraatuitspoeling van 26 mg NT' gevonden, individuele gehaltes 
varieerden tussen O en 110 mg Nol-'. In de landfarm met ruwe olie spoelde gemiddeld 18 mg 
N i '  uit, waarbij de gehaltes varieerden tussen O en 112 mg N.1'. De uitspoeling in een 
extensieve landfarm zal minder zijn, omdat minder meststoffen nodig zijn. Volstaan kan 
worden met een bemesting voor normaal landbouwkundig gebruik. De uitspoeling van nitraat 
op goed gedraineerde zandgronden is niet gelijk aan nul. Onder graslanden is de uitspoeling 
gemiddeld 15 mg Nel-' en onder maïspercelen 50 mg NT'. In de toekomst zal de uitspoeling 
moeten voldoen aan de stikstofnonn voor drinkwater, te weten 10 mg NT'. Dit betekent dat 
op de wijze waarop indertijd door Hoeks et al. (1988) is gelandfarmd de norm qua grootte 
orde haalbaar is. Indien er extra wordt geïntensiveerd en extra wordt bemest, dan kan de 
uitspoeling van stikstof te hoog worden. 

In de 'Voorlopige richtlijnen voor nader onderzoek van verontreinigde waterbodems in 
rijkswateren' (Rijkswaterstaat, RIZA, 199 1) wordt het potentiële verspreidingsrisico van 
organische microverontreinigingen naar het grondwater geschat met de volgende relatie: 

P = C,,, / K, f, N (4) 

P = Potentieel verspreidingsrisico 
C,,, = stof concentratie in het slib (mgkg-' ds.) 
K, = Adsorptie coëfficiënt betrokken op het organische-koolstofgehalte in het 

f, = Fractie organische koolstof 
N 

slib in (m3kg-' OC) 

= Norm, bijvoorbeeld de referentie waarde in ( m g ~ n - ~ )  

Uitgaande van een bepaalde stof wordt het potentiële verspreidingsrisico kleiner n a d a t e  de 
concentratie van die betreffende stof kleiner wordt of de fractie organische koolstof groter. 
Een stof met een grote I&, zoals de meeste PAK zal een relatief klein potentieel 
verspreidingrisico opleveren, kleiner dan bijvoorbeeld benzinecomponenten als benzeen of 
tolueen. 

Uitspoeling betekend dat we het proces niet in de hand hebben en dat de concentratie in de 
laag onder de landfarm groter wordt dan we willen. Het risico kan worden beperkt door al 
het water op te vangen en af te voeren. Dit wordt vaak gerealiseerd door het aanbrengen van 
drainage met daaronder een folie. Dit vereist een volledig afsluitende folie, wat in de praktijk 
moeilijk te verwezenlijken is. 

Bij de aanleg van vuilstorten worden folies en minerale afsluitende materialen 
voorgeschreven. In de beginfase, de jaren zeventig was de gedachte dat men kon volstaan met 
een onderafdichting met direct daarboven een drainage. Later kwam hier een bovenafdichting 
bij, om de infiltratie en dus de hoeveelheid percolatiewater te verminderen en omdat geen 
eeuwige levensduur aan de folie werd toegeschreven. In de praktijk worden lekkages 
waargenomen. Oorzaken hiervan zijn: 
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- Lekkages op lasnaden; 
- 
- 
- 

Scheuring t.g.v. berijden met zwaar materiaal; 
Scherpe voorwerpen in gestort materiaal, 
Ongelijkmatige zemng van de ondergrond. 

Bij een goede aanleg is het aantal lekken gering (tot 20 gaten van 1 cm2*ha-', Boels, 1993). 
Bij een zandondergrond zoals bijvoorbeeld aanwezig bij de landfarm Kreekraksluizen zorgt 
dit aantal gaten voor een afvoer van minder dan 1 mm per jaar. Op een landfarm vindt echter 
grondverzet plaats, waardoor de folie ongelijkmatig wordt belast en er scheuren zullen 
ontstaan. Het aantal scheuren en gaten zal toenemen in de tijd. Voor een landfaxm lijkt een 
schatting van één gat per 10 m2 met een oppervlak van 1 cm2 een niet overdreven hoge 
schatting. Hierdoor zal 10 tot 20% van het neerslagoverschot via de gaten naar de ondergrond 
worden afgevoerd. 

Folies zijn niet ondoorlatend voor organische microverontreinigingen. Ze werken wel a ls  een 
banière. Breen en Der Kinderen (1991) laten zien dat een LDPE folie voor stof als benzeen 
en tolueen verantwoordelijk is voor een vertraging van één tot tien weken. Voor polycyclische 
en vertakte verbindingen zal de vertraging significant groter zijn. Ze geven aan dat met de 
grond boven de folie de vertraging gunstig kan worden beïnvloed. 

5.2 Bodembeschermende voorzieningen anders dan folie 

Het doel van een afdichting is het tegenhouden van uitspoelende verontreinigingen. Schoon 
water mag de afdichting ongehinderd passeren. Zo'n selectieve afdichting is op een 
eenvoudige wijze te construeren. Organische micro-verontreinigingen adsorberen goed aan 
organische-stof. De mobiliteit in de bodem, dit is de snelheid t.o.v. de snelheid van water, kan 
worden beschreven met: 

vi = mobiliteit verontreiniging i in de bodem (djaar) 
vw = snelheid van het poriënwater (djaar) 
E, = fractie met water-gevuld poriënvolume 
p = dichtheid van stoofdroge grond (kgel-') 

Afhankelijk van de verontreiniging zijn er grote verschillen in de mobiliteit. In figuur 5.1 is 
dit weergegeven voor een aantal veel voorkomende verontreinigingen (NEN 5740, 1991). 

Het zal duidelijk zijn dat de mobiliteit ook kan worden beïnvloed door verhoging van het 
organische koolstofgehalte in de drainagelaag van een landfarm. Dit kan op eenvoudige wijze 
door gebruik te maken van compost of turf. Zoals al is vermeld bestaat een goede 
drainagelaag uit grof zand. Het organische koolstofgehalte hierin is meestal laag (ca. 0,2 %). 
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Fig. 5.1 De relatieve transportsnelheid vlv, van organische componenten in een bodem met 1 9% 

organische koolstof en een fractie met-water-g huld ponënvolume van 0,4 en een dichtheid van 
I ,6  kg<'. 

5.3 Mogelijke afdichtingsconstructies 

Bij het vergelijken van afdichtingsconstructies is de uitspoeling naar het grondwater het 
belangrijkste criterium. Hiernaast is de degelijkheid van de constructie van belang en de 
mogelijkheid om in te grijpen bij falen van de constructie. In dit hoofdstuk wordt eerst 
ingegaan op de uitspoeling naar het grondwater en vervolgens worden de degelijkheid en de 
kosten besproken 

Uitspoeling naar het grondwater 
De huidige landfms zijn veelal ingericht in compartimenten. Redenen hiervoor zijn het 
experimentele karakter en de wens grondstromen gescheiden te houden. De compartimentering 
wordt bereikt via aanleg van dijkjes die bedekt worden met folie. De drainagebuizen komen 
op de folie en het geheel wordt afgedekt met een laag grof zand van 30 tot 50 cm. In dit 
hoofdstuk is echter uitgegaan van een laag grof zand van 75 cm, een laagdikte waarbij de 
drainerende eigenschappen van de ondergrond niet beperkend kunnen zijn (fig. 5.2). Een 
alternatief is om de folie te vervangen door het organische-stofgehalte in de bovenste 30 cm 
van de drainagelaag te verhogen tot 3 % (fig. 5.2). 
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Fig. 52  Aanleg van een landfann. A: Met gebruik van folie. B: Met gebruik van organische-stof. 

De emissie van tolueen naar de ondergrond door deze constructies is berekend. Als 
voorbeeldstof is tolueen genomen, omdat dit voor' een organische micro-verontreiniging een 
zeer mobiele stof is. Bij een neerslag overschot van 300 mm en een concentratie direct onder 
de gelandfarmde grond van 50 pg-l-', verdwijnt er potentieel 15 mgm'2.jaaf' naar de 
ondergrond. In beide situaties kan worden uitgerekend m.b.v. (5 )  hoe lang het duurt dat de 
diepte van 75 cm is beieikt. Alles wat deze diepte bereikt wordt in de situatie zonder folie, 
maar met organische stof, beschouwd als uitgespoeld naar het grondwater. Indien een folie 
aanwezig is zal het meeste water via de drain kunnen worden afgevoerd. Afvoeren betekent 
echter nog niet dat het milieu niet wordt belast. Een stof die onder aërobe condities in de 
bodem wel kan worden getransporteerd, maar niet wordt afgebroken, zal sok in een 
waterzuivering niet tot de makkelijkst af te breken stoffen behoren. Verdere behandeling van 
het drainagewater zal meestal neerkomen op verdunning. 
Een deel van het water zal echter via gaten in de folie naar de ondergrond verdwijnen. In 
deze berekening is dit gesteld op 10%. Hiernaast is diffusie door de folie van belang. De flux 
J door een folie kan worden berekend m.b.v. 

Bij een tolueenconcentratie boven de folie van 50 ug-l-', een foliedikte van 2 mm 
en een diffusiecoefficient van 2 * 10-l2 m 2 d  verdwijnt 1,6 mg per m2 per jaar door de folie 
naar de ondergrond. De diffusiecoefficient in de grond is na doorbraak van een stof zodanig 
groot (ca. 10-9 m2s-'), dat een concentrahe direct boven de folie van ca. 15 mgel-' kan 
worden gehandhaafd. Is de tolueen concentratie t.g.v. biologische afbraak afgenomen, dan zal 
de diffusieflux door de folie evenredig afnemen. 
In figuur 5.3 is de flux naar de ondergrond weergegeven voor een situatie met folie en bij 
gebruik van organische stof. Indien er geen afbraak is, spoelt er gedurende de eerste 10 jaar 
meer uit bij de folie. Hierna geeft de toepassing met organische stof meer uitspoeling. Houden 
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we rekening met afbraak dan zal de organische stof toepassing pas na ruim 30 jaar een 
grotere uitspoeling vertonen. De afbraak is gesimuleerd met een halfwaardetijd van twee jaar. 
In de praktijk zal de halfwaardetijd voor tolueen veel kleiner zijn, wat zal resulteren in een 
verdere verschuiving naar de toekomst van het moment dat &-organische stof toepassing de 
folietoepassing wat betreft uitspoeling zal passeren. 

Een gelijksoortige berekening bij PAK is minder zinvol. De periode die verstrijkt voordat de 
folie wordt bereikt, is heel groot (tabel 5.1). Zodanig groot dat het de vaag is of folie en 
drainagesysteem dan nog zullen functioneren 

Degelijkheid constructie 
Op het moment wordt de levensduur van folies geschat op minstens 25 jaar. De lichte PAK- 
componenten zullen ook in de folietoepassing t.g.v. vertraging door de organische-stof pas na 
de garantieperiode de folie bereiken. Het is aannemelijk dat dan ook het aantal gaten zal 
toenemen. Een drainagesysteem gaat in de huidige landbouwpraktijk 25 tot 50 jaar mee. 
Hierna neemt de effectiviteit af. 

T.g.v. biologische activiteit wordt organische-stof langzaam omgezet. Hierdoor zal het 
organische koolstofgehalte langzaam dalen. Bij een herhaald gebruik van een l a n d f m  kan 
het noodzakelijk zijn om voordat een nieuwe laag te behandelen grond wordt aangebracht 
eerst een laag compost aan te brengen. Een alternatief is de onderste 5 cm van de gereinigde 
grond te laten liggen en deze met compost te vemjken. Het voordeel hiervan is dat deze laag 
al geadapteerde micro-organismen bevat, die vervolgens hun werk kunnen doen in de nieuwe 
grond. Ze zullen worden verspreid, doordat er met bewerking altijd menging zal optreden met 
een deel van de ondergrond. 

Verhogen van het organische-stofgehalte met behulp van compost lijkt de meest eenvoudige 
oplossing, ook in relatie tot het hergebruik van stoffen. De compost dient echter een zodanige 
kwaliteit te hebben, dat er geen schadelijke stoffen (veelal zware metalen kunnen uitlogen. 
Volgens het BOOM-besluit (Staatsblad, 1991) mag van "schone compost" eenmalig 200 ton 
droge stof per hectare worden toegepast. Dit is onvoldoende om het organische-stofgehalte 
in een laag van 30 cm omhoog te brengen tot 3 %. Hiervoor is een aanvullende hoeveelheid 
'*zeer schone compost" nodig. De huidige GFT-compost voldoet niet aan de criteria voor "zeer 
schone compost". Wel hieraan voldoet een natuurcompost (Tellus), een soort die echter ook 
veel duurder is. 
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Fig. 5 3  Uitloging naar het grondwater van tolueen, cumulatief weergegeven. Met gebruik van folie en 
zonder folie met gebruik van organische-stof. 
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Tabel 5.1 Tod nodig voor de vemhillende PAK om tot 75 cm diepte door te dringen. Voor de 
omshndigheden zie figuur 53. 

PAKcomponen t 

naftaleen 
acenaftyleen 
acenafteen 
fluoreen 
fenanaeen 

antraceen 
fluoranteen 

PV=n 
benz[alantraceen 
chryseen 
benzob] fluoranteen 
benzo[k]fluoranteen 
benzo[a] p peen 
dibenz[ah]antraceen 

benzo[ghi]peryleen 
indeno[ 1234lpyreen 

met folie (jaar) organische stof (jaar) 

12 73 
56 982 

101 1.780 
71 1.260 
133 2.350 
133 2.350 

98 1 >lO.OOo 
959 >lO.OOo 

>lOOO >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 
>1o00 >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 
>lOOO >lO.OOo 

68 



6 Toepassing van extensieve landfarming 

6.1 Hoe en waar toe te passen 

Zoals is weergegeven in de inleiding was het bij de start van dit project moeilijk om 
praktijksituaties te vinden. Gronden met moeilijker afbreekbare verontreinigingen als PAK en 
ruwe olie werden ook niet biologisch gereinigd als gevolg van het beleid dat, als er gesaneerd 
ging worden, er gereinigd diende te worden tot de criteria voor multifunctionaliteit. Dit beleid 
maakte toepassing voor extensief landfarmen moeilijk zo niet onmogelijk. 

Door het verschijnen van het bouwstoffenbesluit en implementatie van het PO-interimbeleid 
is het mogelijk geworden om ook licht vervuilde gronden toe te passen. Er worden wel 
voorwaarden gesteld aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben betrekking op: 
- concentratie van de verontreiniging; 
- uitloogbaarheid van de verontreiniging; 
- wijze van toepassen; 
- terugneembaarheid van de grondstof. 

Een bouwstof die voldoet aan de criteria voor multifunctionaliteit mag worden gebruikt in 
werken die bodem worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan moet de grondstof 
terugneembaar zijn. 

Belangriljk is ook de nieuwe discussie die gevoerd wordt over het criterium 
multifunctionaliteit. Dit criterium is indirect gekoppeld aan risico’s via een concentratie (de 
streefwaarde) en niet aan de werkelijke risico’s. Buiten Nederland werd het saneren tot de 
streefwaarde niet altijd als zinvol gezien. Naast het saneren tot de streefwaarde werden andere 
saneringsvarianten bespreekbaar. Driever en Zegwaard (1996) maken onderscheid in drie 
scenario’s: 
- Multifunctioneel;, Dit is het van oudsher toegepaste scenario, waarbij gesaneerd dient 

te worden tot de criteria voor multifunctionaliteit. 
- Partieel scenario; Dit scenario gaat uit van de vrachtbenadering, bijvoorbeeld 80% kan 

worden verwijderd voor 40% van de kosten van volledige verwijdering. 
- Gebruiksgericht scenario, waarbij wordt uitgegaan van het weer geschikt maken voor de 

locatie voor maatschappelijk gebruik door het reduceren van actuele risico’s (opheffen 
van ernstig gevaar). 

Extensief landfarmen valt onder het multifunctionele scenario. Het is er immers op gericht 
om op termijn te komen tot een multifunctionele bodem. De termijn die hierbij gemoeid is, 
is echter groot; de multifunctionaliteit wordt pas na tien(tal1en) jaren bereikt, waardoor het 
niet wordt ervaren als een multifunctioneel scenario. Na de intensieve reiniging is de grond 
immers nog niet multifunctioneel. Gedurende de behandeling wordt extensieve landfarming 
meer gezien als een gebruiksgericht scenario. 

Volgens het bouwstoffenbesluit kan grond die niet volledig schoon is, worden gebruikt in 
werken, echter op een zodanige wijze dat verdere verontreiniging van de bodem wordt 
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voorkomen. Hiervoor geldende voorschriften schrijven veelal folie of andere afdichting voor, 
waardoor de mogelijkheden voor biologische afbraak slecht worden en extensieve landfarming 
dus niet mogelijk is. Volgens bouwbesluit is het niet toegestaan om categorie 1 of 2 grond 
te gebruiken als het de bedoeling is de grond er eeuwig te laten liggen. Een periode van 
bijvoorbeeld 30 jaar is wel niet eeuwig maar wordt wel als lang ervaren. Een afdeklaag op 
een vuilstort is ook bedoeld voor een langere periode net als het aanplanten van een bos. Dit 
alles lijkt echter bespreekbaar te worden. Werd vijf jaar geleden een saneringsperiode van 2 
jaar zeer lang bevonden, zo zijn nu perioden van ca. 5 jaar mogelijk en langere perioden 
bespreekbaar. 

AI met al zullen er in de toekomst meer mogelijkheden zijn om extensieve landfarming toe 
te passen. Door Iwaco is in samenwerking met SC-DLO een MER-studie gedaan naar de 
toepassing van extensieve landfaming (hier vegetatieve landfanning genoemd) voor met olie 
verontreinigde grond (SC-DLO en IWACO, 1995). Dit geeft al aan dat het niet industrieel 
maar extensief reinigen steeds meer in beeld komt. Door SC-DLO is in samenwerking met 
andere DLO-instituten, Bioclaer, De Vries en Van der Wiel en REA, ondersteund door de 
provincie Noord-Holland, diverse waterschappen, STOWA en onderdelen van het Ministerie 
voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, een initiatief genomen om bodemreiniging te 
combineren met bodemgebruik. In het betreffende onderzoek dient gekeken te worden naar 
de combinatie van bodemverontreiniging en het verbouwen van houtachtige gewassen voor 
de energievoorziening. Dit voorstel wordt op diverse plaatsen besproken en wordt positief 
ontvangen. 

Extensief landfarmen is van een onderwerp dat in het kader van regelgeving moeilijk 
bespreekbaar was geworden tot iets wat perspectief lijkt te bieden. Of toepassing werkelijk 
op grote schaal van degrond kan komen, zal in de toekomst niet meer worden bepaald door 
regelgeving m.b.t. sanering, maar zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van ruimte en 
tijd. Het is dan een probleem geworden van ruimtelijke ordening. 

6.2 Economische haalbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt een financiële analyse gemaakt van de toepassing van extensieve 
landfarming. Geen rekening is gehouden met doorwerking van een gebruik op de langere 
termijn, zoals de aanleg van een golfbaan op een extensieve landfarm. Het belangrjjkste bij 
extensieve landfarmhg zijn de ruimte en tijd. De kosten kunnen worden onderscheiden in: 
- 
- 
- 
- 
- 

kosten gemaakt bij de aanleg van de extensieve landfarm; 
kosten voor het gebruik van de ruimte; 
kosten m.b.t. exploitatie en beheer van de landfarm; 
de belevingswaarde van de in eerste instantie vervuilde locatie; 
opbrengsten van de extensieve landfarm. 

Hiernaast kunnen er opbrengsten zijn door uitsparen van grond, het produceren van schone 
grond of door het gebruik. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de verschillende 
aspecten. Zo mogelijk zal een schatting worden gegeven van de kosten omgerekend naar een 
kubieke meter gereinigde grond. Hierbij is uitgegaan van een landfarm waarop een laag van 
50 cm te reinigen grond wordt aangebracht. 10% van de locatie wordt gebruikt voor wegen 
en sloten, waardoor per ha 4500 m3 kan worden gereinigd. De laagdikte van 50 cm is een 
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voorzichtige aanname, er vanuit gaande dat bewerking tot de mogelijkheid moet blijven 
behoren. Bij een goede inrichting kan de laagdikte heel vaak groter zijn. 

6.2.1 Kosten te maken bij aanleg 

Kosten bij aanleg van de landfarm hebben te maken met: 
- beperken van de risico’s voor de omgeving en voldoen aan randvoorwaarden extensieve 

landfarming ; 
aanvoer van de verontreinigde grond; - 

- afwerking van de landfm.  

Beperking risico’s en voldoen aan randvoorwaarden extensieve landfarming 
Bij de aanleg is het van belang de risico’s voor de omgeving zo klein mogelijk te doen zijn. 
Tot nu toe wordt dit meestal vertaald in aanleg van een folie en afvoer van het 
neerslagoverschot. Zoals in 0 4.7 is weergegeven is het gebruik van organische-stof een goed 
middel om de onderliggende bodem te beschermen. Er is echter een aanzienlijk prijsverschil 
tussen beide methoden (tabel 6.1). 

In de berekening voor de toepassing met organische-stof is er van uitgegaan dat de 
onderliggende bodem voldoende afwatert. Hier moet bij de keuze van de locatie rekening mee 
worden gehouden. Als er aanvullende maatregelen als het aanbrengen van een drainerende 
laag moeten worden genomen zullen de kosten van deze constructie hoger worden (de kosten 
voor het aanbrengen van een drainagelaag van 50 cm zijn f 75.000 per ha). Hiernaast zullen 
er kosten worden gemaakt voor egalisatie en m.b.t. de ontwatering. Dit is vergelijkbaar met 
activiteiten bij landinrichtingsprojecten en de kosten kunnen variëren tussen f 1O00 en f 2500 
per ha. Verderop, voor de berekening in tabel 6.2, wordt het bedrag van f 2500 per ha of f 
0,56 per m3 aangehouden. De exacte prijs is locatiespecifiek en kan worden berekend met het 
programma Clustering Standaardeenheidsprijs (CLUS) in gebruik bij de Dienst Landinrichting 
en Beheer Landbouwgronden in Utrecht. 
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Tabel 6.1 Vergeriikins van a0nkghSteta van een extensieve landfarm b@ twee bodembeschermende 
voorzieningen (prihen in guldens) 

Gebruik folie 
Aanleg folie 
Aanleg drainagesysteem en opvangbasin 
Aanbrengen drainagelaag (50 cm grof zand) 

f 200.000 ha-' 
f 50.000 ha-' 
f 75.000 ha-' 
f 325.000 ha-' 

of ca. f 72 per m3 

Gebruik organische-stof 
Aanschaf natuurcompost 300 m3 à f 65 
Inwerken tot een diepte van 30 cm 

f 19.500 ha-' 
f 5.000 ha-' 
f 24.500 ha-' 

of ca. f 5,50 per m3 

Aanvoer grond 
De grond moet worden aangevoerd en de transportkosten zullen afhankelijk zijn van de 
afstand tussen de extensieve landfarm en de plaats waar de te reinigen grond ter beschikking 
komt. De transportkosten zijn gesteld op ca. f 20 per m3. 

Afwerking van de landfarm 
De afwerking van de landfarm heeft te maken met het toekomstige gebruik. Kosten zijn 
hiervoor niet te geven, maar onderscheid moet worden gemaakt in die kosten, die moeten 
worden toegeschreven aan het toekomstige gebruik en de eventuele extra kosten voor de 
landfarm. 

Totale aanlegkosten 
Voomqmde kosten zijn investeringskosten welke kunnen worden omgerekend (formule 7) 
naar jaarlijkse kosten door er vanuit te gaan dat geld wordt geleend en via annuïteiten wordt 
afgelost (het rentepercentage gecorrigeerd voor de inflatie is gesteld op 4%). 

J =  
i =  rentepercentage (4%)/100 
t =  looptijd van de lening 

jaarlijkse lasten als fractie van de investering 

Voor elke 100 gulden investering zijn de jaarlijkse lasten dan f 12,30 bij een duur van 10 jaar 
en f 5,78 bij 30 jaar. In tabel 6.2 zijn de kosten weergegeven voor de beide 
reinigingsperioden. 
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Tak1 6.2 Jaarlukse kosten per m' te reinigen grond 

Activiteit 

Aanvoer 
Verbetering locatie 
Gebruik folie 
Gebruik org. stof 
Totaal bij gebruik folie 
Totaal bij gebruik org. stof 

periode 10 jaar periode 30 jaar 

f 2,46 f 1,16 

6.23 Gebruik van de ruimte 

De kosten voor gebruik van de ruimte kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke 
situatie. Als de probleemhebber, de eigenaar van de verontreinigde grond, ergens ruimte 
beschikbaar heeft, dan zijn de kosten nihil. Deze situatie doet zich voor bij Kreekraksluizen, 
waar gebruik wordt gemaakt van een stuk grond waar in feite nog geen bestemming voor is. 
Een vergelijkbare situatie kan aanwezig zijn op defensieterreinen. Een tweede situatie waarbij 
de kosten nihil zijn, is als de grond wordt gebruikt in een werk. Hierbij kan gedacht worden 
aan een afdeklaag op een vuilstort of in een geluidswal. Als gebruik wordt gemaakt van 
ruimte die gepacht moet worden, dan moet rekening worden gehouden met een pachtprijs tot 
ca. f 2000 per ha per jaar. Dit is de pachtprijs voor agrarisch gebied. Er wordt vanuit gegaan 
dat extensieve landfarming niet op dure locaties zal worden toegepast. De kosten voor het 
gebruik van de ruimte variëren dus tussen f O en f 0,44 per m3 verontreinigde grond per jaar. 

6.2.3 Instandhouding van de landfarm 

Afhankelijk van de bestemming die gegeven wordt aan de landfarm moet rekening worden 
gehouden met jaarlijkse kosten voor de instandhouding. Dit betreft zonodig bewerking van 
de grond, bemesting, onderhoud drainage, maar ook de monitoring noodzakelijk om vast te 
stellen of de omgeving negatief wordt beinvloed. De kosten voor bewerken, bemesten en 
onderhoud zullen variëren tussen enkele honderden tot ca. f 1OOO per ha. Belangrijk hierbij 
is ook de totale grootte; één grote extensieve landfarm kan goedkoper in stand worden 
gehouden.dan meerdere kleine. Hetzelfde geldt voor de kosten voor monitoring. Voor 
monitoring van de kwaliteit van de grond zal f 1OOO tot f 2000 per ha per jaar nodig zijn, 
terwijl voor monitoring van het grondwater een soortgelijk bedrag voor de gehele locatie 
nodig is. Deze bedragen gelden voor een monitoring die gevraagd kan worden in een 
vergunning. 

Voor een wetenschappelijk verantwoorde monitoring zal meer geld nodig zijn. Het in 
standhouden van de landfarm kan variëren tussen f 1500 en f 5000 per ha per jaar ofwel f 
0,33 tot f 1,11 per m3 per jaar. 
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6.2.4 Belevingswaarde 

Belangrijk voor het in uimoering brengen van een extensieve landfarm is de belevingswaarde. 
Dit is een maat voor de mate waarin een extensieve landfarm geaccepteerd zal worden door 
politiek, beleid en publiek. De belevingswaarde kan zowel positief als negatief zijn, aangezien 
extensieve landfarm in feite gaat om de combinatie van een reinigingsactiviteit en het gebruik 
van de grond. Aangezien het bij de start vervuilde grond betreft, zal nu nog in de praktijk 
worden gesproken over een negatieve belevingswaarde. Deze negatieve waarde is maximaal 
bij aanvang van de extensieve behandeling en neemt af tot nul of kan zelfs positief worden 
aan het einde, wanneer de concentratie van de verontreiniging is afgenomen tot de 
streefwaarde. De negatieve belevingswaarde is geen constante. Een extensieve landfarm nabij 
een woonomgeving zal negatiever worden gewaardeerd dan een in een industrieel gebied of 
op een locatie zoals bij Kreekraksluizen, waar een groot deel van het gerapporteerde 
onderzoek is uitgevoerd. 

Het begrip belevingswaarde sluit aan OP enkele begrippen uit de economie (Munasingehe, 
1992) spreekt voor grond en ruimte over drie waarden: 
- 
- 
- 

use value; de waarde die de grond heeft voor de gebruiker, 
option value; de waarde die de grond kan hebben voor de gebruiker; 
existence value; de waarde die de grond heeft door er te zijn. 

Als voorbeeld, geredeneerd vanuit de gemiddelde Nederlander, voor de use value is de waarde 
van de eigen tuin. Voor de option value alle recreatiegebieden in Nederland. Men zal geen 
dagelijks gebruik maken van al deze gebieden, maar men wil deze toch niet missen. Als 
voorbeeld voor de existence value kan de waarde van het Waddengebied worden genomen. 
De meeste mensen komen hier niet, of mogen er zelfs niet komen, maar vinden toch dat dit 
gebied een belangrijke waarde heeft. 

De belevingswaarde kan vergeleken worden met de existence-value. Extensieve landfarming 
zal worden toegepast in gebieden waar geen directe overlast zal zijn, maar toch wordt het 
areaal waar men zich zorgen over hoeft te maken groter. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
depots voor baggerspecie of vervuilde grond, vuilnisstorten en opslag van kernafval lost het 
probleem zich echter op afzienbare termijn op. Voornoemde voorbeelden vereisen een 
eeuwigdurende controle. 

In het kader van deze studie is het niet mogelijk geweest de negatieve belevingswaarde te 
kwantificeren. Mogelijkheden hiervoor zijn (Fennema et al., 1996): 
- Hedonic pricing, waarbij transactieprijzen in afhankelijkheid van de locatie worden 

vergeleken. 
- Contingent valuation, waarbij de bereidheid tot acceptatie van een negatief iets wordt 

uitgedrukt in een financiële compensatie. 
Wel kan hier worden gesteld dat de belevingswaarde negatiever zal zijn bij versnippering, wat 
pleit voor grootschaliger toepassing. 
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6.2.5 Opbrengsten 

Alhoewel een extensieve landfaxm niet multifunctioneel is, kan de bodem wel worden 
gebruikt. Er kan bijvoorbeeld een bos op worden gezet, waarna de houtopbrengst de kosten 
positief kunnen beïnvloeden. Voor een bos is deze invloed niet groot, tot f 500 ha-' j-' ofwel 
11 cent per m3 per jaar, maar dit kan in de toekomst groter worden door bijvoorbeeld 
grootschalige teelt van gewassen voor de produlctie van energie. 

In hoeverre recreatief gebruik en natuurontwikkeling van een extensieve landfarm bij 
inrichting als bijvoorbeeld bos mogen worden beschouwd als opbrengst is onzeker. Het 
gebruik voor natuur en recreatie lijkt onlogisch, maar de laatste jaren zijn ook enkele 
golfparken op vuilstorten aangelegd. Het achtergrondgehalte in de uiterwaarden m.b.t. PAK 
is van dezelfde orde van grootte als op de extensieve l a n d f m  bij Kreekraksluizen. De 
uiterwaarden hebben een belangrijke functie in relatie tot natuur en recreatie. 

Als een extensieve landfarm wordt ingericht in samenhang met een werk, zoals een dijk of 
een bovenafdichting van een stort, dan worden ook de kosten uitgespaard voor de aanvoer van 
andere grond. Deze opbrengst is van dezelfde orde van grootte als  de kosten voor aanvoer van 
de grond. 

Gereinigde grond is in principe ook beschikbaar als bouwstof. In hoeverre van deze 
opbrengstmogelijkheid gebruik kan worden gemaakt hangt af van de functie die de extensieve 
landfarm heeft gekregen. Uit een bos is de gereinigde grond moeilijk te verwijderen, terwijl 
dit makkelijk kan bij een toepassing met jaarlijks een nieuw gewas. De opbrengst hangt af 
van marktprijzen en de afstand tot de nieuwe bestemming. 

6.2.6 Totale kosten 

Zoals duidelijk zal zijn is het niet mogelijk één kostenraming voor een extensieve l a n d f m  
te maken. In tabel 6.3 is weergegeven welke factoren van invloed zijn op de kosten. Deze 
hebben te maken met de locatiekeuze, zowel in relatie tot bodem en hydrologische 
eigenschappen, alsook m.b. t. ruimtelijke ordening. De vergunningverlener geeft veelal 
voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan m.b.t. wetgeving. Net als bij veel andere 
zaken is de schaalgrootte van belang. Het gebruik van de landfarm is vervolgens van belang 
voor de kosten gedurende het extensieve proces. 
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Tabel 43 Aj7uznkel@Xheid kosten van een extensieve lbt@am. + = aflrankeìfjkheid, O = geen 
qFankel#kheid 

Aanleg Gebruikruimte Instandhouding opb=mst 
evingswaarde bodemsanering vetbetering aanvoer bewerken monitoring bel 

locatie e.d. 

locatiekeuze + + O O + + O O 

M.b.t. 
bodemeigenschappen 

M.b.t. ruimtelijke O O + + O + + + 

Vergunningen + + O O + + O O 

Schaalgmotte + + + + + + + 
Gebruik landfarm O O O + + + + + 

Voor elke concrete situatie (type verontreinigde grond, wijze van extensief landfarmen en 
specifieke locatie) is het mogelijk, afgezien van de belevingswaa.de, een kostenraming te 
maken voor een extensieve landfm.  De totale kosten zijn afhankelijk van de 
behandelingsduur. Voor minerale olie kan dit worden geschat op 10 jaar maar voor PAK moet 
rekening worden gehouden met een langere periode. De totale kosten kunnen worden 
vergeleken met andere saneringsmethoden, waarna de veelal negatieve belevingSwaa.de de 
doorslag kan geven welke techniek kan worden gebruikt. 

Deze discussie m.b.t. de economische haalbaarheid gaat voorbij aan de discussie die 
momenteel wordt gevoerd over het milieurendement. Het is nog niet duidelijk (Bodembreed, 
1995) hoe het milieurendement moet worden ingevuld. Voor extensieve landfarming kan 
worden gesteld dat het .positief scoort t.a.v. energiegebruik en CO,-emissie. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Biologische reiniging van baggerspecie d.m.v landfarming is een relatief eenvoudige en 
goedkope manier om grond verontreinigd met PAK en minerale olie schoon te maken. 
Alhoewel micro-organismen in staat zijn een groot deel van de verontreiniging af te breken, 
blijft er een restconcentratie achter die langzaam of niet waarneembaar afneemt. Deze niet- 
biologisch beschikbare fractie wordt gekenmerkt door z’n langzame transport vanuit de micro- 
poriën, waarin ze geadsorbeerd zijn naar de plaatsen waar micro-organismen aanwezig zijn. 
Aangezien het moeilijk is de biobeschikbaarheid van de verontreiniging te verhogen, is het 
noodzakelijk de behandeltijd te vergroten om de verontreinigingen de tijd te geven te 
desorberen en biologisch beschikbaar te komen. Ter voorkoming van te hoge kosten moet dit 
gepaard gaan met een vermindering van de activiteiten op de landfarm. Daarom moet de 
intensieve behandeling, waarin de biologisch beschikbare fractie wordt verwijderd, worden 
gevolgd door een extensieve vorm van landfarming. Dit concept, extensieve landfaming 
genoemd, is in deze rapportage besproken. Ingegaan is op de randvoorwaarden, resultaten van 
de experimentele toetsing van het concept en de mogelijkheden voor toepassing voor de 
reiniging van baggerspecie. 

In het onderzoek is nagegaan wat de randvoorwaarden zijn om op lange termijn biologische 
afbraak mogelijk te maken (hoofdstuk 2). Van belang hierbij is dat de verontreiniging een 
micro-organisme onder aërobe omstandigheden kan ontmoeten. Door te denken in trefkansen 
wordt de benodigde *tijd voor biologische reiniging inzichtelijk gemaakt. Aan de 
bodemfysische kant bestaan de randvoorwaarden uit een aërobe en goed ontwaterde situatie. 
Deze situatie kan worden gecreerd door aanleggen van een goede drainage en door gebruik 
te maken van de gewasverdamping. Onder goede omstandigheden kan er dan worden gewerkt 
met grote laagdikte. De beworteling zorgt vervolgens ook voor een betere structuur, waardoor 
de afbraak kan worden versneld. 

Een juiste aanleg is belangrijk bij een extensieve landfarm (hoofdstuk 2 en 5 en 9 4.3). Bij 
het beschreven onderzoek bij Kreekraksluizen is, achteraf gezien, de specie tijdens de aanleg 
te zwaar bereden. De grondige specie ontstaan uit slib was na de intensieve landfarmíng nog 
niet goed gerijpt en had een zwakke en kwetsbare stTuctuur. Dit maakte de specie ook zeer 
kwetsbaar voor structuurbederf door waterverzadiging tijdens de winter. Een beperkte 
grondbewerking en plantengroei hebben echter geleid tot herstel en een goede eindsituatie 
voor extensieve landfarming. Structuurbederf tijdens de aanleg van een extensieve landfarm 
zal later door bewerken en gewasgroei moeten worden goed gemaakt. Dit hoeft niet 
problematisch te zijn bij extensieve landfarming van met PAK verontreinigde specie, omdat 
hier deze periode wegvalt tegen de soms noodzakelijke behandeltijd van tientallen jaren. Gaat 
het echter om een behandeltijd van ca. 4 jaar, zoals bij de extensieve landfarming van specie 
verontreinigd met minerale olie, dan wordt een goed begin tijdens de aanleg belangrijker. Men 
moet zich echter realiseren dat door het onzekere klimaat in Nederland verwerking van 
kwetsbare, vochtgevoelige grond en baggerspecie erg moeilijk is. 
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Op de lange termijn zet de afbraak zich door. De snelheid waarmee de streefwaarde kan 
worden bereikt is echter verschillend. Voor ruwe olie komt al na ca. 4 jaar de streefwaarde 
in zicht. Er zijn dan slechts alleen de zeer hoog kokende en zeer slecht oplosbare 
oliecomponenten overgebleven (0 4.2.2). Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 
kunnen moeilijker beschikbaar zijn. Afhankelijk van de verontreinigde specie moet rekening 
worden gehouden met een extensieve behandelingsperiode van ca 10 voor de specie afkomstig 
uit de Geulhaven tot meer dan 40 jaar voor de Zierikzee-specie(8 4.2.1). In dit onderzoek zijn 
PAK meegenomen, omdat deze beschouwd worden als moeilijk volledig afbreekbare 
componenten. Als het niet noodzakelijk is de streefwaarde te bereiken, dan zijn kortere 
reinigingsperioden mogelijk. De verschillen in de afbraak tussen beide species kan worden 
verklaard door de verschillen in beschikbaarheid van PAK voor de micro-organismen. De 
PAK in de Zierikzeespecie zit meer op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor micro- 
organismen. 

De resultaten van de toxiciteitsproeven (0 4.4) tonen aan dat de aanwezige verontreiniging in 
de gereinigde baggerspecie uit Geulhaven en Zierikzee weinig nadelige invloed uitoefent op 
de groei, ontwikkeling, overleving en reproduktie, zodat een duurzame overleving van 
populaties van de regenworm Lumbricus rubeZZus in deze substraten derhalve mogelijk moet 
worden geacht. In de veldbemonsteringen van het Zierikzee-veld werden adulte individuen 
van AZZoZobophora chlorotica aangetroffen in de grond. Deze populatie is ontstaan gedurende 
het landfarmen. 

Zierikzee is zwaarder verontreinigd met PAK dan Geulhaven. Gezien echter de mate van 
bioaccumulatie in regenwomen na blootstelling, is de biobeschikbaarheid geringer in 
Zierikzee dan in Geulhaven, hetgeen in overeenstemming is met de waargenomen mate van 
afbraak. De gemiddelde waarde voor de biota-to-soil-accumulation-factor (BSAF) voor de 
diverse PAK ligt tussen 0,015 en 0,030. Risico’s van doorvergiftiging van de aanwezige PAK 
in de behandelde species van Geulhaven en Zierikzee in voedselketens kunnen als minimaal 
worden- beschouwd. 

Voor de toepassing van landfarming wordt veelal een folie als onderafdichting voorgeschreven 
om uitspoeling van verontreinigingen naar het grondwater te voorkomen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat uitspoeling niet wordt waargenomen in de extensieve fase van landfarming (6 4.5). 
Een verklaring hiervoor is dat grondwater voornamelijk via de macro-poriën loopt, alwaar de 
grond optimaal geaëreerd is. Door deze aëratie zal de afbraak op deze plaatsen optimaal zijn. 
Hiernaast is de mobiliteit van de restconcentratie aanwezig in de grond zeer klein. Diffusie 
uit kleine poriën is de snelheidsbepalende stap. Dit maakt de eis van een folie discutabel. Een 
andere mogelijkheid om eventuele uitspoeling te voorkomen, is het toepassen van een 
ondergrond die is verrijkt met organische-stof (hoofdstuk 5). Een bijkomend voordeel hiervan 
is een grote reductie van de kosten. 

De hoogte van de kosten van een extensieve landfarm zijn afhankelijk van een groot aantal 
locatiespecifieke factoren. In deze rapportage is aangegeven welke factoren dat zijn. 
Belangrijk blijft of de extensieve landfam wordt geaccepteerd door de omgeving. In de 
financiële verhandeling (0  6.2) is dit weergegeven als een belevingswaarde. 

Door een veranderend denken in de laatste paar jaar over het toepassen van biologische 
bodemreiniging zijn de mogelijkheden voor toepassing van extensieve landfanning gedurende 
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het ondemek toegenomen (O 6.1). Momenteel worden biologische methoden weer meer 
toegepast, en de toepassing ook gestimuleerd. Naast het gebruik van de gereinigde grond of 
specie in werken, zoals een dijk of een bovenafdichting van een vuilstort, of op eigen terrein 
van de eigenaar van de grond, wordt het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk de grond of 
specie een bepaalde bestemming te geven, waardoor reinigen kan samengaan met een nuttig 
en duurzaam gebruik. Dit gebruik kan zeer uiteenlopend zijn. Het moet echter samengaan met 
de gewenste omstandigheden voor afbraak. Gedacht kan worden aan: 
- Produktie energiegewassen (of andere niet-consumptieve gewassen); 

bos of struweel rondom een industriële lokatie; 
gebruik in het kader van natuurontwikkeling; 
tijdelijke of definitieve wal of groenstrook. 

- 
- 
- 
Duurzaam gebruik kan zo samengaan met het opnieuw multifunctioneel maken van 
verontreinigde specie. De kosten voor landfaming kunnen door het combineren van reinigen 
met gebruik van de bodem fors dalen. 

7.2 Aanbevelingen bij opzet van een extensieve landfarm 

Extensieve landf-g kan worden toegepast bij verdere reiniging van al is eerste fase 
gereinigde baggerspecie. Essentieel is wel dat de voorwaarden worden geschapen dat de 
specie zich kan ontwikkelen tot een goed geaëreerde grond. Dit is niet direct te koppelen aan 
een bodemeigenschap als lutum. Er zijn meerdere zaken die bepalend zijn voor de 
structuurvorming. In het onderzoek naar intensieve landfarming bijvoorbeeld (Hamsen et.al. 
1997b) werd bij de start van het onderzoek verwacht dat de Wemeldinge specie zich qua 
structuur goed zou moeten kunnen ontwikkelen, terwijl er twijfels bestonden over de 
ontwikkeling van de petroleumhaven specie. In de praktijk bleek echter de Wemeldinge 
specie, een lichte zavel (8,5 % lutum) met een zwakke structuurvorming, zich gemakkelijk 
te verdichten en weinig natuurlijk herstel te vertonen. De Petroleumhaven specie, een zware 
zavel (20 % lutum) met een goede structuurvorming, herstelde zichzelf redelijk goed. Achteraf 
was dit verklaarbaar wat laat zien dat de inbreng van bodemfysische kennis van belang is. 

Beide species gebruikt tijdens de extensieve landfarming (Geulhaven; 8,5 % lutum en 
Zierikzee; 20 % lutum) hebben zich qua structuur in de loop van de tijd goed ontwikkeld. 
Nog niet onderzocht zijn baggerspecies met een hoog organisch stofgehalte en een hoog lutum 
gehalte. Deze species kenmerken zich veelal ook door een hoog watergehalte wat z’n 
consequenties zal hebben voor de ontwatering. 

Voor baggerspecie is het noodzakelijk te denken in lange termijnen om uiteindelijk een 
bruikbare bij voorkeur multifunctionele grond te verkrijgen. Bodemgebruik kan een positief 
effect hebben op de omstandigheden voor afbraak. Er zijn echter veel factoren die bepalend 
zijn voor een positief effect, zoals; 
- mogelijkheid ontwatering 
- bewerking smog elijkheden 
- aanwezigheid zout 
- mogelijkheid gewasgroei 
- keuze gewassen 
- klimatologische omstandigheden 
- voorkomen van verdichtingen en verslempingen tijdens aanleg 
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Op basis van dit rapport is het mogelijk verschillende opties aan te geven. Voldoende 
praktijkervaring ontbreekt echter. Hier zal nog verdere a d a c h t  aan moeten worden besteed, 
waarbij niet de ervaring met specie en rijping moet worden vergeten die is opgedaan bij de 
ontginning van de polders en het op de kant zetten van baggerspecie. Beplanting heeft een 
positief effect op de structuurvorming en daardoor op de afbraak. Het is nog niet bekend of 
de beworteling een actieve rol speelt bij de afbraak. Beplanting is verder in staat zware 
metalen op te nemen. Door hyper-accumulerende gewassen te nemen zou het in het concept 
extensieve landfanning mogelijk kunnen worden ook met zware metalen verontreinigde specie 
aan te pakken. De huidige bekende gewassen accumuleren vermoedelijk te weinig om op 
temijn van tientallen jaren voldoende resultaat te geven. 

Extensieve landfarming zal gezien de lange duur moeten samengaan met bodemgebruik. 
Hiervoor bestaan er diverse mogelijkheden die nader onderzoek verdienen. Door SC-DLO is 
in NOBIS kader het initiatief genomen om reiniging van baggerspecie te onderzoeken in 
combinatie met de teelt van energiegewassen. Het betreft een onderzoek gericht op de voor 
en tegens van een dergelijke combinatie van vraagstukken. Andere combinatiemogelijkheden, 
zoals met natuurontwikkeling, is ingebracht bij de STOWA programmenngsstudie van 1994. 
De technische kant is goed te onderzoeken. Voor de uiteindelijke toepassing zijn meet 
krachtenvelden van belang. Baggerspecie sanering zal zo van milieuprobleem veranderen in 
een probleem van ruimtelijke ordening. Hulpmiddel hierbij kan een TA (Technical 
Accesment) studie zijn. Inbreng van ruimtelijk planologen zal van belang gaan worden. 

Uit het onderzoek is gebleken dat risico’s voor verspreiding van PAK via uitspoeling nihil 
is en dat met eenvoudige voorzieningen extra zekerheden kunnen worden ingebouwd 
(verrijking ondergrond met organische stof). Bij gebruik van wormen als testorganisme zijn 
de ecotoxicilogische risico’s klein. In andere kaders wordt ook met andere organismen 
aandacht besteedt aan’ de risico’s. Het verdient aanbeveling deze verzamelde kennis te 
combineren. 

De afbraak van hogere PAK (5 en 6 ringen) vindt plaats zoals blijkt uit onderzoek vemcht 
aan Petroleumhavenspecie (Harmsen et.al. 1997b). De restconcentratie verdwijnt .echter niet 
waarneembaar. Data omtrent het verdwijnen van hogere PAK is van belang om meer 
zekerheid te hebben met betrekking tot eventuele accumulatie op langere termijn. De 
baggerspecie is pas sinds kort een volwaardige grond met een goede plantengroei. De 
extensieve fase begint nu pas eigenlijk echt. Het is daarom aan te bevelen, monitoring op de 
velden, of op een deel van de velden, voort te zetten om op deze wijze een lange termijn 
datareeks te verwerven. 

Uitgaande van het beleid bij de start van het onderzoek is toepassing van extensieve 
landfarmhg nog twijfelachtig. Er is immers nog niet met zekerheid aangetoond (uitgezonderd 
minerale olie) dat het criterium voor multifunctionaliteit kan worden bereikt. De tijd die 
hiervoor nodig is, is alleen nog maar voorspeld. Wordt echter uitgegaan van het denken op 
dit moment, waarbij wordt geaccepteerd dat een verontreinigde specie niet helemaal schoon 
hoeft te worden, dan moet toepassing van extensieve landfarming nu kunnen. Extensieve 
landfarming is dan wel niet in staat op korte termijn een specie of grond volledig schoon te 
maken, op termijn behoort mulifuncionaliteit tot de mogelijkheden. Twijfels met betrekking 
tot toepassing kunnen nader worden onderzocht in relatie me de initiatieven die zijn ontplooid 
in relatie tot reiniging van baggerspecie in combinatie met bodemgebruik. 
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Nader onderzoek met betrekking tot extensieve landfarming betreft vrijwel altijd lange termijn 
processen waarop veel externe factoren van invloed zijn. Het is meestal niet mogelijk dit via 
laboratoriumonderzoek te doen. Onderzoek moet dan samengaan met een praktijksituatie. In 
zo’n praktijksituatie kan door gericht onderzoek extensieve landfarming verder theoretisch 
worden onderbouwd. Onderdeel bij verdere studie dient altijd de onzekere klimatologische 
omstandigheden in Nederland te zijn. 

Foto 7.1 Spontaan opgekomen vegetatie op het Geulhaven-veld (zomer 1996). De volledige laag 
was aëroob en de structuur, vooral in de bewortelde zone, was goed. 
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Foto 73 Spontaan opgekomen vegetatie op het Zierikzee-veld (zomer 1996). De volledige laag 
was aëroob en de structuur, vooral in de bewortelde zone, was goed. 
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