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VOORWOORD 

POS w 
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 venverkingstechnieken 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. Naast technologische aspecten is daarom ruim aandacht besteed aan de milieueffecten en de kosten van 
de technieken. De verwerkingstechnieken die onderzocht zijn, waren gebaseerd op fysische, chemische, 
thermische of biologische processen. 
Het voorliggende deelrapport gaat in op de biologische reiniging van met gechloreerde organische stoffen 
verontreinigde baggerspecie. 

Biologische reiniging 
Bij biologische reiniging wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke capaciteit van micro-organismen om 
organische stoffen om te zetten in onschadelijke producten. Een overzicht van de biologische technieken wordt 
gepresenteerd in ‘POSW-I1 deel 34: Biologische technieken voor reiniging van baggerspecie: Eindrapport’. 
De ontwikkeling van biologische reinigingstechnieken is in POSW-kader met name onderzocht voor minerale 
olie en PAK’S. Voor baggerspecie verontreinigd met deze stoffen zijn landfarm- en bioreactortechnieken 
ontwikkeld tot op (semi)praktijkschaal. In beperkte mate is ook aandacht besteed aan de biologische reiniging 
van met gechloreerde verbindingen (PCB’s, chloorbenzenen) verontreinigde specie. 
De PCB’s en chloorbenzenen kunnen biologisch worden afgebroken in een twee staps proces, uitgevoerd door 
verschillende soorten bacteriën. In de eerste stap worden chlooratomen van de moleculen verwijderd en vindt 
plaats in afwezigheid van zuurstof (anaërobe dechlorering). In de tweede stap is juist zuurstof nodig, om de 
ontstane producten volledig om te zetten tot water, kooldioxide en chloride (aërobe mineralisatie). 

Reiniging in depot 
Dit tweetraps proces kan eenvoudig tijdens berging in depot worden uitgevoerd. In de eerste fase wordt een laag 
water boven de specie gehouden en vervolgens wordt voor de tweede stap de specie ontwaterd. Hierdoor wordt 
met weinig inspanning, door het sturen van procescondities, de biologische activiteit gestimuleerd. Tegen 
relatief lage kosten kan zo een eindproduct ontstaan dat nuttig toepasbaar is. 

Dit concept is onderzocht met specie uit het Zeehavenkanaal te Delfzijl, waarin HCB aanwezig is. De eerste stap 
(anaërobe dechlorering) is onder praktijkcondities in een depot onderzocht. Gedurende twee jaar is het gehalte 
aan HCB in het depot door de biologische afbraak sterk afgenomen. Daarnaast is aanvullend onderzoek in het 
laboratorium verricht, waaruit onder andere is gebleken dat in de Delfzijlse specie bacteriën aanwezig zijn die de 
tweede stap van de afbraak (aërobe mineralisatie) kunnen uitvoeren na ontwatering van de specie. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat biologische reiniging in depot de potentie heeft om het karakter van 
specieberging om te buigen van ‘eeuwig’ naar ‘eindig’. Echter, de benodigde verblijftijd om te komen tot een 
herbruikbaar of toepasbaar product, is relatief hoog en kan slechts met grote marges (2 tot 75 jaar) worden 
voorspeld. 

De snelheidsbepalende stap is de traag verlopende dechlorering. De grote marges in de inschatting komen voort 
uit de verschillende mogelijke bestemmingen. Voor verspreiding in zee mag slechts 0,l mg HCB aanwezig zijn, 
waarvoor 20 tot 75 jaar nodig zou zijn. Voor toepassing volgens het Bsb mag het totaalgehalte aan 
chloorbenzenen 5 mgkg  ds zijn, wat leidt tot verblijftijden van 2 tot 5 jaar. Een voorlopige inschatting van een 
‘milieuverantwoorde’ kwaliteit (0,02 tot 0,5 mg HCB) leidt tot verblijftijden tussen de 12 en 45 jaar. De 
ontwikkelingen in het risico-onderzoek en de implementatie daarvan in de regelgeving zullen van invloed zijn 
op de benodigde verblijftijden. 
Aanbevolen wordt dan ook aandacht te besteden aan de risico’s en tevens om de monitoring in depot nog enkele 
jaren voort te zetten. 

Namens het Programmabureau POSW: 
Dr. M.M.A. Ferdinandy 
juli 1999 
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OPDRACHTVERLENING EN PROJECTORGANISATIE 

In opdracht van RIZA-POSW te Lelystad en Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden 

heeft Bioclear in de periode van medio 1994 tot eind 1998 een praktijkonderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheden van biologische reiniging in depot van met chloorbenzenen 

verontreinigde baggerspecie uit het Zeehavenkanaal te Delfzijl. 

Tot medio 1997 zijn deze werkzaamheden verricht in het kader van het REA project REIB-7, 

conform de overeenkomsten RI-1 21 1 en RI-1 21 1A d.d. 10 september 1993 en RI-1 21 1-C, 

d.d. 19 juli 1996. Vanaf medio 1997 zijn de monitoringwerkzaamheden in het depot verricht 

in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland conform opdrachtnummer 

61 7001 6. Verder is een ondersteunend laboratoriumonderzoek verricht naar de afbraak van 

MCB en DCB (REA POSW opdrachtnummers 26823/EMD d.d. 16 september 1997 en 

2881 3/EMD d.d. 24 maart 1998). 

De inrichting van het depot, waaronder het aanbrengen van een ponton met enclosures is 

uitgevoerd door Rijkswaterstaat Noord Nederland in samenwerking met RWS Bouwdienst. 

De monstername in het depot en de analyse van de speciemonsters zijn verricht door 

TAUW Milieu te Deventer. Het desorptie-onderzoek is verricht door REA. 

Voor het project is een begeleidingscommissie ingesteld waarin de volgende personen zitting 

hebben gehad: 

- de heer A. Kok 

- de heer Dr. Ir. J.E.M. Beurskens 

’- de heer Dr. G. Schraa 

- de heer W. Riesenkamp 

- mevrouw Ir. M. Ballemans 

(RWS Bouwdienst) 

(RIVM-LWDNVaterschap de Maaskant) 

(LUW) 

(Rijkswaterstaat Noord-Nederland) 

(REA-POSW/Haskoning) 

- mevrouw Dr. M.M.A. Ferdinandy (RIZA-POSW) 

- de heer Dr. M. Eggens (RIKZ) 
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SAMENVATTING 

Bij biologische reinigingstechnieken wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke capaciteit van 

micro-organismen om organische stoffen om te zetten in onschadelijke producten. De 

ontwikkeling van biologische reinigingstechnieken is in POSW-kader met name onderzocht 

voor minerale olie en PAK'S. Voor baggerspecie verontreinigd met deze stoffen zijn 

landfarming- en bioreactortechnieken ontwikkeld tot aan (semi)praktijkschaal. 

Het voorliggende rapport beschrijft en evalueert de resultaten van een POSW onderzoek naar 

de mogelijkheden voor de biologische reiniging van met gechloreerde verbindingen 

verontreinigde baggerspecie in depot. Chloorbenzenen (CE'S) en polychloorbifenylen (PCB's) 

werden tot voor kort als 'persistent' betiteld. In de jaren 80 is echter gebleken dat dergelijke 

stoffen biologisch (door bacteriën) kunnen worden afgebroken. De idee achter het 

verwerkingsconcept 'biologische reiniging in depot' is om met zo weinig mogelijk inspanning 

(extensief of intrinsiek) de biologische afbraakcapaciteit gedurende de opslag in depot te 

benutten. Het verwerkingsconcept bestaat daartoe uit twee stappen. In een eerste anaërobe 

(zuurstofloze) stap worden hoger gechloreerde verbindingen omgezet tot laag gechloreerde 

verbindingen. Vervolgens wordt het depot ontwaterd, waardoor tijdens de tweede stap 

zuurstofrijke (aërobe) condities in de specie ontstaan. Daarbij worden de lager gechloreerde 

verbindingen volledig gemineraliseerd tot kooldioxide, water en chloride. Zo ontstaat tegen 

relatief lage kosten een eindproduct dat herbruikbaar kan zijn en wordt het karakter van de 

specieberging veranderd van 'eeuwig' naar 'eindig'. 

De anaërobe dechlorering van hexachloorbenzeen (HCB) is onder praktijkcondities onderzocht 

in het depot Zeehavenkanaal te Delfzijl, waarin met chloorbenzenen verontreinigd baggerslib 

ligt opgeslagen. Tijdens de onderzoeksperiode (1 995-1 997) is een sterke afname van het 

gehalte HCB waargenomen, wat is toe te schrijven aan anaërobe biologische afbraak. In 

aërobe biodegradatietesten is aangetoond dat in de Delfzijlse specie voldoende bacteriën 

aanwezig zijn die in aanwezigheid van luchtzuurstof, de dechloreringsproducten mono- en 

dichloorbenzeen (MCB en DCB) in de tweede aërobe reinigingsstap kunnen afbreken. 

Voor de Delfzijlse specie is op basis van de resultaten tot nu toe ingeschat dat het nog 12 tot 

45 jaar zal duren voordat een wettelijk toegestane en naar verwachting milieuverantwoorde 

kwaliteit bereikt is om de specie te gaan toepassen. De ontwikkelingen in het risico-onderzoek 

en de implementatie daarvan in regelgeving en beleid, zijn van grote invloed op de benodigde 

verblijftijd van deze specie. Voor vrij hergebruik of verspreiding in zee zou de verblijftijd veel 

langer zijn. Wanneer het huidige Bouwstoffenbesluit naar de letter gevolgd zou worden, zou 

de verblijftijd veel korter (2-5 jaar) zijn. 
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De tijdsbepalende factor is daarbij de anaërobe dechlorering van HCB tot de gewenste 

gehalten van 0,5 mg per kg ds of lager. De aërobe periode, waarbij de lager gechloreerde 

verbindingen worden omgezet totdat het totaalgehalte chloorbenzenen aan het 

Bouwstoffenbesluit voldoet (<  5 mg per kg ds) hoeft vermoedelijk maar enkele jaren te 

duren. 

Een verdergaande monitoring van de afbraakprocessen in het depot wordt aanbevolen 

teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de afbraaksnelheden en dus de benodigde 

verblijftijden voor deze specie in depot. Voor de komende 6 jaar wordt een tweejaarlijkse 

monitoring voorgesteld. 

Met dit praktijkonderzoek is aangetoond dat reiniging in depot van met chloorbenzenen of 

PCB verontreinigde baggerspecie de potentie heeft om het karakter van de specieberging om 

te buigen van 'eeuwig' naar 'eindig'. Als vervolg wordt daarom aanbevolen een inventarisatie 

uit te voeren, waarin voor een aantal met CB's en PCB's verontreinigde waterbodems in 

Nederland beoordeeld wordt of het concept 'biologische reiniging in depot' een saneringsoptie 

is. Daarnaast dient een samenhangende beoordelingsmethodiek voor het concept 'biologische 

reiniging in depot' te worden ontwikkeld op basis van verschillende criteria zoals 

toxicologische en ecologische risico's, afbraakpotentieel, bruikbaarheid van het eindproduct 

binnen de wettelijke kaders en de kosten- en milieu-aspecten van alternatieve saneringsopties. 

Met name de risicobeoordeling van met chloorbenzenen en PCB's verontreinigde specie 

verdient daarbij een nadere uitwerking. 
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1. INLEIDING 

1.1. Baggerspecieproblematiek en gechloreerde verbindingen 

In de Nederlandse wateren ligt circa 29 miljoen kubieke meter sediment (waterbodems) dat 

verontreinigd is met gechloreerde organische verbindingen. Een groot deel van deze 

verontreiniging betreft polychloorbifenylen (PCB's 1. Op een beperkt aantal locaties komen 

chloorbenzenen, waaronder hexachloorbenzeen (HCB) in de waterbodem voor. 

PCB's zijn xenobiotische verbindingen met de empirische formule C12H10nCln. Afhankelijk van de 

plaats en het aantal chlooratomen op de biphenylkern zijn 209 verschillende PCB verbindingen 

mogelijk. In Nederland is in 1985 de verkoop van PCB's en PCB bevattende apparaten verboden 

(behalve het bijvullen van PCB-bevattende transformatoren). 

De belangrijkste oorzaak voor de vervuiling van het Nederlandse milieu met PCB's is de toevoer 

van PCB's via de rivieren Rijn en Maas, en de zwaarste verontreinigingen worden dan ook 

gevonden in sedimentatiegebieden van deze rivieren. PCB's zijn toxische verbindingen die de 

eigenschap hebben zich op te hopen in het vetweefsel van hogere organismen. Bij zeehonden 

zijn aanwijzingen gevonden dat hoge concentraties PCB's in het voedsel een negatief effect 

hebben op de voortplanting [ I  I .  

Chloorbenzenen (CB's) is de verzamelnaam voor een groep van benzeen verbindingen met 

Ben tot zes chlooratomen. Deze verbindingen worden voornamelijk gebruikt als intermediairen 

in de productie van pesticiden en andere Chemicaliën. Hoger gechloreerde benzenen zoals de 

trichloorbenzenen en 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen worden gebruikt als component van 

di-elektrische vloeistoffen. HCB is een fungicide en wordt voornamelijk toegepast als 

grondstof voor houtconservering-middelen. Chloorbenzenen ontstaan verder als ongewenste 

bijproducten bij tal van chemische processen, zoals bijvoorbeeld de synthese van fenol en 

aniline. HCB ontstaat samen met hexachloorbutadieën en hexachloorethaan bij productie van 

lager gechloreerde koolwater-stoffen. De belangrijkste routes waarlangs chloorbenzenen het 

milieu binnendringen zijn via verliezen tijdens productie en via directe toepassing van deze 

chemicaliën, bijvoorbeeld als pesticiden, oplosmiddelen en ontvetters. Chloorbenzenen zijn 

wereldwijd aangetroffen in lucht, bodem en water [l I .  
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Ten opzichte van de momenteel toegepaste strategieën voor sanering van verontreinigde 

waterbodems (storten en opslag in een definitief depot en fysisch-chemische of thermische 

reiniging, tabel 1 ) kan biologische reiniging in depot grote voordelen hebben. Tegen relatief 

geringe kosten en energieverbruik kan naar alle waarschijnlijkheid een goed reinigingsresultaat 

en een bruikbaar eindproduct worden verkregen. De onzekerheden met betrekking tot 

biologisch reinigen zijn momenteel echter nog groot vanwege de beperkte praktijkervaring 

met deze methode. 

Tabel 1. Variantenmatrix voor de behandeling van verontreinigde waterbodems 
[afgeleid van 121 

Transport Biologisch 
en storten reinigen in 
in definitief depot tijdelijk depot 

Baggeren 
en thermisch 
reinigen 
(sinteren of 
verglazen) 

Reinigingsresultaat 
Bruikbaar eindproduct 
Eindigheid 
Kosten 
Energieverbruik 
Hoeveelheid praktijkervaring 

+ 
+ +  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ +  

+ +  
+ 
+ +  

Toelichting: 
+ + zeer positief 
+ positief 
O onbekend 

negatief 
zeer negatief 

1.2. Biologische afbraak van chloorbenzenen en polychloorbifenylen (PCB'sl 

Chloorbenzenen 

Van HCB is lange tijd aangenomen dat het absoluut persistent is in het milieu. In de afgelopen 

jaren is echter gebleken dat deze verbinding onder anaërobe (zuurstofloze) condities door 

micro-organismen kan worden omgezet tot mono- en dichloorbenzeen (MCB en DCB). Van 

nature voorkomende micro-organismen blijken in staat te zijn deze reactie uit te voeren, zodat 

in situ dechlorering in principe mogelijk is. Zo is naar schatting 80 % van het oorspronkelijk 

gesedimenteerde HCB in sedimentatie gebieden van de Nederlandse grote rivieren inmiddels 

omgezet tot MCB en DCB 171. In laboratoriumonderzoek bij RlZA is aangetoond dat deze 

microbiële dechloreringproducten van HCB ook worden gevormd in het brakke havensediment 

in Delfzijl. 

2 
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Toevoeging van een extra koolstofbron als elektrondonor (bijvoorbeeld lactaat of acetaat) kan 

leiden tot stimulering van de dechloreringreactie. Andere belangrijke procesparameters zijn 

pH, temperatuur, redoxpotentiaal en de beperkte beschikbaarheid van de verontreiniging voor 

micro-organismen als gevolg van binding aan sedimentdeeltjes. De halfwaardetijden in situ 

liggen in de ordegrootte van jaren, in het laboratorium onder geoptimaliseerde condities in de 

ordegrootte van weken. 

De eindproducten die ontstaan bij de anaërobe reductieve dechlorering van HCB lijken 

afhankelijk te zijn van de in het sediment voorkomende bacteriepopulatie en de heersende 

omgevingscondities. Het betreft laag gechloreerde chloorbenzenen als monochloorbenzeen 

(MCB), dichloorbenzenen (DCB) en trichloorbenzenen (TCB). Deze producten kunnen in de 

tweede stap onder aërobe (zuurstofrijke) condities volledig worden gemineraliseerd tot COz, 

water en chloride, met uitzondering van 1,3,5-TCB. 

Polychloorbifen ylen (PCB's) 

De afbraakroutes van PCB's in het milieu lijken sterk op die van chloorbenzenen. Er moet 

onderscheid gemaakt worden in laag gechloreerde en hoog gechloreerde PCB's. Anaërobe 

omzetting van hoger gechloreerde PCB's is zowel in het sediment als onder geoptimaliseerde 

laboratoriumcondities aangetoond. De omzetting is echter niet volledig: onder anaërobe 

condities hopen zich mono- en dichloorbifenylen op, die niet verder afgebroken worden. Voor 

deze lager gechloreerde PCB's is daarentegen wel afbraak in aanwezigheid van zuurstof 

aangetoond. Dit kan resulteren in een volledige mineralisatie tot water, kooldioxide en 

chloride, hetgeen zowel in het veld als in het laboratorium is aangetoond en waarbij de 

gevonden halfwaardetijden over het algemeen in de ordegrootte van jaren bedragen 11 O]. 

1.3. Het concept biologische reiniging in depot 

In principe kunnen hogere PCB's en HCB in een biologisch tweetrapsproces volledig worden 

afgebroken. In een eerste trap mag geen zuurstof aanwezig zijn (condities anaëroob). HCB en 

PCB's worden gedechloreerd tot respectievelijk MCB en DCB en lager gechloreerde PCB's. 

Daarna volgt een tweede trap waarin zuurstof juist wel nodig is voor de aërobe mineralisatie 

van de resterende eindproducten van de anaërobe fase tot kooldioxide, water en chloride. Een 

dergelijk concept is in Nederland nog niet getest. Er is wel praktijkervaring opgedaan in de 

Verenigde Staten, waar sediment van de Hudson in een anaëroob-aëroob proces is 

behandeld. Hierbij is in totaal 85 % van de aanwezige PCB's verwijderd [ lol. 
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In baggerspeciedepots kan relatief eenvoudig worden voldaan aan de gewenste anaërobe- 

aërobe condities (figuur 1). Voor de eerste stap wordt een laag water boven de (van nature 

reeds anaërobe) specie gehouden. Wanneer de dechlorering ver genoeg gevorderd is, kan het 

depot worden ontwaterd waardoor lucht in de specie kan dringen. In feite ontstaat zo in de 

tweede stap een landfarm-achtige techniek [91. Beplanting kan het aërobe afbraak proces 

versnellen. 

De reiniging in depot kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

1. Door middel van intrinsieke of natuurlijke afbraak. 

Hierbij worden geen maatregelen genomen om de afbraak te versnellen. Er wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van het zelfreinigend vermogen van de bodem onder de 

heersende anaërobe - dan wel aërobe omstandigheden. De tijdsduur van dit proces kan 

onder veldcondities enkele tot tientallen jaren zijn. 

2. Door middel van extensief gestimuleerde afbraak. 

Hierbij wordt de reiniging met eenvoudige maatregelen gestimuleerd, door toevoeging van 

nutriënten, entslib of koolstofbronnen. Hierdoor kan het proces worden versneld. 

Beide uitvoeringsvormen zijn - in vergelijking met andere verwerkingstechnieken - relatief 

langzaam, maar tevens relatief goedkoop, terwijl ook weinig negatieve milieueffecten 

optreden tijdens de reiniging. Een dergelijke aanpak van de problematiek krijgt vanuit het 

beleid, zowel nationaal als internationaal, meer en meer de voorkeur. 

Het belangrijkste negatieve milieueffect voor deze verwerkingstechniek betreft het 

ruimtebeslag. In vergelijking met meer procesmatige technieken, zoals zandafscheiding of 

verbranding, is het ruimtebeslag veel groter. Aan de andere kant wordt door eenvoudige 

sturing van de procescondities, het karakter van berging in depot veranderd van eeuwig naar 

eindig. 

4 
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Figuur 1. Dechlorering van baggerspecie in een tweetraps- anaëroob - aëroob proces 

1.4. Doelstelling van het project 

Doel van dit project is in eerste instantie het aantonen van de haalbaarheid van biologische 

reiniging van met gechloreerde koolwaterstoffen verontreinigde waterbodems in een praktijk 

case, namelijk het depot Zeehavenkanaal te Delfzijl. In dit depot ligt baggerspecie opgeslagen, 

welke sterk met HCB verontreinigd is. De ervaringen in dit proefproject met de afbraak van 

HCB kunnen eveneens relevant zijn voor baggerspecie die verontreinigd is met PCB’s, 

aangezien de mechanismen voor PCB afbraak sterke overeenkomsten vertonen met die voor 

HCB- afbraak. 

Om de reiniging van baggerspecie succesvol te doen zijn, moet na afloop een kwaliteit bereikt 

zijn die voldoet aan: 

1. de streefwaarde volgens NW4 (vrij hergebruik van de specie); 

2. de Uniforme Gehalte Toets (NW4) voor verspreiding in zee (alleen voor zoute species). 

3. de normen van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) (toepassing van de specie als bouwstof of 

grond); 
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Wanneer aan geen'van deze voorwaarden wordt voldaan, zal de specie immers in het depot 

moeten blijven. Voor HCB betekent dit dat in de eerste stap de dechlorering'moet leiden tot 

een voldoende laag gehalte HCB, waarna de restproducten in de tweede stap worden 

gemineraliseerd. 

In dit project is met name aandacht besteed aan de haalbaarheid in de praktijk van de eerste 

stap: dechlorering van HCB. Het merendeel van het onderzoek is uitgevoerd in het depot te 

Delfzijl, waar twee saneringsvarianten bestudeerd zijn 14, 51: 

Extensieve reiniging, waarbij met eenvoudige toeslagstoffen getracht is het afbraak 

proces te versnellen; 

Intrinsieke of natuurlijke reiniging, waarbij geen stimulerende maatregelen zijn 

toegepast. 

Aanvullend aan het onderzoek naar deze eerste stap is door RlZA onder gecontroleerde 

condities onderzoek verricht naar de desorptiekinetiek van HCB en DCB, omdat de 

desorptiesnelheid bij de verwijdering van chloorbenzenen mogelijk een snelheidsbepalende 

stap vormt [2, 81. 

Met betrekking tot de tweede trap, de verwijdering van MCB en DCB, is in het laboratorium 

van Bioclear onderzoek verricht naar de aërobe en anaërobe afbraak van MCB en DCB. 

Hierbij is tevens de noodzaak van beënting met gekweekte MCB en DCB afbrekende 

bacteriestammen onderzocht [3, 61. 

1.5. Achtergrond sanering Zeehavenkanaal 

In het kader van het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1992-2001 van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 1993 en 1994 de ernstig verontreinigde waterbo- 

dem van het Zeehavenkanaal te Delfzijl gesaneerd. 

In het verleden zijn door fabriekslozingen met name HCB en kwik als verontreinigingen in de 

bodem van het Zeehavenkanaal terecht gekomen. De bron van deze vervuiling is in 1985 

aangepakt. 

De lengte van het saneringsgebied is circa 1,5 km, met een oppervlakte van circa 

200.000 m2. Het gebied is voornamelijk geconcentreerd rond een lozingspunt in het westelijk 

deel van het Zeehavenkanaal. 



De verontreinigingen bevonden zich in lagen van 0,l tot 2,5 meter in de waterbodem van het 

Zeehavenkanaal, op de taluds en in de laag slib op de platberm rond de waterlijn. 

Een overzichtskaart van het gebied en de depots is gegeven in figuur 2. 

Door de slibtransporten over de bodem van het Zeehavenkanaal, uitzakking van de taluds en 

het continue onderhoudsbaggerwerk vond een geleidelijke verspreiding van deze verontreini- 

gingen plaats naar het Eems-Dollardgebied. Door de toxiciteit, de eigenschap van accumulatie 

in hogere organismen en de slechte afbreekbaarheid (persistentie) waren zowel HCB als kwik 

een bedreiging voor de flora en fauna van het Waddenecosysteem. 

Daarnaast trad verontreiniging op van onderhoudsbaggerspecie vanuit de sterk verontreinigde 

lagen. Dit kon in de toekomst leiden tot grotere kosten bij de verwerking van deze onder- 

houdsbaggerspecie. 

Figuur 2. Overzichtskaart 

De sanering van het Zeehavenkanaal betrof de verwijdering van 175.000 m3 relatief licht 

verontreinigde en circa 9.000 m3 sterk verontreinigde sediment. Hierbij zijn gehalten tot circa 

200 mg HCB per kg ds geconstateerd, welke de signaleringswaarde van 0,5 mglkg ds HCB 

sterk overschrijden. Als terugsaneerwaarde gold 0,03 mg HCB per kg ds. 
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De sanering van de waterbodem van het Zeehavenkanaal is een "rijks'lwaterbodemsanering 

en is uitgevoerd namens Rijkswaterstaat Directie Groningen (tegenwoordig RWS Noord 

Nederland). Het opstellen van het bestek en directievoering tijdens de uitvoering is uitbesteed 

aan het Havenschap Delfzijl/Eemshaven. RWS Bouwdienst heeft het Havenschap versterkt 

met de inbreng van de waterbodem- 

saneringsexpertise. De uitvoering van het werk werd verzorgd door HAM-VOW. 

Bij dit project is gebruik gemaakt van de wormwielzuiger, een gespecialiseerd baggervoertuig 

dat is ontworpen om zeer nauwkeurig baggerspecie te kunnen verwijderen met een minimum 

aan opwerveling en mors. Met behulp van een geavanceerd plaatsbepalingsysteem kon de 

sterk verontreinigde laag gescheiden worden gebaggerd en opgeslagen in depot. 

Na een baggerproef in een schoon gedeelte van de haven waarbij vertroebeling, nauwkeurig- 

heid en mors zijn gemeten, is in april 1993 het ontgravingwerk gestart met de aanpak van het 

sterk verontreinigde gedeelte (de hot-spot). 

Het verontreinigde sediment is ontgraven en via een persleiding getransporteerd en opgesla- 

gen in een tweetal grondbergingterreinen. De licht verontreinigde specie is naar het depot 

Oterdumerwarven (inhoud: 200.000 m3) gebracht, de meest verontreinigde specie (circa 

9.000 m3) is in 1994 opgeslagen in het depot Zeehavenkanaal ook wel depot Heveskes 

genoemd (oppervlakte 5.625 m2 ) dat is voorzien van HDPE isolatie. De sliblaag is daarna 

bedekt met een laag water (uit het Zeehavenkanaal) van ongeveer 1 meter. Het depot 

Zeehavenkanaal Delfzijl of Heveskes wordt in deze studie ook wel aangeduid met depot 

Delfzijl. 

1.6. Leeswijzer en begrippenlijst 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de onderzoeksopzet en de uitgevoerde 

werkzaamheden beschreven van respectievelijk het veld- en laboratoriumonderzoek naar de 

eerste stap (anaërobe dechlorering van HCB) en de tweede stap (afbraak van MCB en DCB) 

van het reinigingsconcept. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. 

Hierbij wordt de haalbaarheid van het reinigingsproces geëvalueerd in relatie tot de gewenste 

eindwaarden voor toepassing van de baggerspecie van het depot Delfzijl als bouwstof. 

8 
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In hoofdstuk 4 worden, op basis van de resultaten gemaakte modelberekeningen, 

voorspellingen gedaan ten aanzien van de benodigde reinigingsduur in depot. Op basis hiervan 

worden conclusies getrokken met betrekking tot de saneringsduur en -strategie en de 

benodigde monitoring in het depot. Vervolgens worden de resultaten in het depot Delfzijl 

vertaald naar conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de aanpak van met CB's en PCB's 

verontreinigde waterbodems in Nederland. 

Begrippenlijst 

Aëroob 

Anaëroob 

Anaërobe freductie vel 

dechlorering 

Biologische reiniging 

Extensief gestimuleerde 

afbraak 

Intrinsieke afbraak 

Intrinsieke reiniging 

Mineralisatie 

HCB 

MCB 

DCB 

CB's 

PCB's 

in aanwezigheid van zuurstof; zuurstofrijk 

in afwezigheid van zuurstof; zuurstofloos 

afbraakproces waarbij gechloreerde koolwaterstoffen onder 

zuurstofloze omstandigheden worden afgebroken door afsplitsing 

van de organisch gebonden chlooratomen 

reiniging waarbij gebruik wordt gemaakt van het vermogen van 

bacteriën om verontreinigingen af te breken tot onschadelijke 

eindproducten 

het door eenvoudige maatregelen versnellen van het afbraakproces 

afbraak van verontreinigingen die van nature optreedt in een 

bodempakket (dus zonder toevoegingen van nutriënten of 

substraten) 

reiniging waarbij gebruik wordt gemaakt van het zelfreinigend 

vermogen van de bodem 

volledige afbraak tot kooldioxide, water en zouten 

hexachloorbenzeen 

monochloorbenteen 

dichloorbenzeen 

chloorbenzenen 

polychloorbifenylen 
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2. ONDERZOEKSOPZET EN WERKZAAMHEDEN 

2.1. Onderzoek eerste reinigingsstap: anaërobe dechlorering van HCB 

2.1. 7.  Veldonderzoek extensief gestimuleerde biologische reiniging 

Om te onderzoeken in hoeverre de eerste trap van het saneringsproces (dechlorering van HCB 

tot MCB en DCB) kan worden gestimuleerd door de toevoeging van voedingsstoffen en 

bacteriën is in het depot in de eerste fase van het project (week 27 van 1994) een drijvend 

ponton met onderzoeksenclosures geplaatst. De enclosures bestaan uit holle PVC pijpen, die 

verticaal in de sliblaag van 130 cm dikte zijn gedreven. De enclosures bevatten 

0,26 m3 specie, afgesloten door een waterlaag van circa 1 meter (figuur 3). 

Uitvoering van de toevoegingen aan de enclosures heeft plaatsgehad direct na de eerste 

monitoringsronde op 18 juli 1994, circa 2 weken na de plaatsing van de enclosures. De aard 

van de toevoegingen is kort omschreven in tabel 2. Na de toevoegingen zijn de enclosures 

voorzien van een deksel om verontreiniging van buitenaf te voorkomen [4]. 

Figuur 3. Overzicht over het depot Zeehavenkanaal Delfzijl met achterin het ponton met enclosures 
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Tabel 2. Inrichting enclosures 

Enclosure Behandeling 

Nr. 1 en 2 
N r . 3 e n 4  
Nr. 5 en 6 
Nr. 7 en 8 

blanco enclosure zonder toevoegingen 
toevoeging van lactaat, stikstof en fosfaat 
toevoeging van lactaat, stikstof, fosfaat en als entmateriaal ana6roob korrelslib 
toevoeging van zetmeelhoudend derivatenslib (AVEBE), stikstof en fosfaat 

De toevoegingen zijn bedoeld om de anaërobe biologische dechlorering van chloorbenzenen in 

het slib te stimuleren. Hiervoor is ten eerste een geschikte koolstofbron van belang. Lactaat is 

uit eerdere onderzoeken een geschikte koolstofbron gebleken. Nadeel is dat lactaat relatief duur 

is. Als goedkope alternatieve koolstofbron is een organische afvalproduct afkomstig van AVEBE 

getest, het zogenaamde derivatenslib. 

Bacteriën hebben voor hun groei naast koolstof (C) ook anorganische nutriënten nodig in de 

vorm van stikstof en fosfaat (N,P). Aanvullend is 66n van de enclosures beënt met 

methaanvormende bacteriën, omdat van dit type bacteriën bekend is dat ze in staat zijn 

chloorkoolwaterstoffen reductief te  dechloreren. De methanogene bacteriën zijn toegevoegd in 

de vorm van anaëroob korrelslib, afkomstig uit een biologische afvalwaterzuivering van AVEBE. 

De enclosures zijn driemaal bemonsterd en gemonitoord; op 18 juli 1994, na 1 O dagen (27 juli 

1994) en na 73 dagen (29 september 1994). Bemonstering en analyse vond plaats in de 

toplaag (10-60 cm diepte) en in de onderlaag (70-1 30 cm diepte). 

In het oorspronkelijke plan waren zeven bemonsteringsrondes voorzien. Na de derde 

bemonsterings-ronde is begin 1995 het waterpeil in het depot als gevolg van sterke regenval in 

winter en voorjaar dusdanig gestegen dat het ponton is gaan drijven waardoor de enclosures uit 

de sliblaag zijn getrokken. Omdat het HCB gehalte in het bovenstaande water hoger was dan 

de WVO vergunning toeliet kon het bovenstaande water niet worden afgevoerd. Daarom is in 

1 995 besloten het monitoringprogramma in de enclosures te  beëindigen. 

2.1.2. Laboratoriumonderzoek naar desorptiekinetiek 

Door RlZA is aanvullend laboratoriumonderzoek verricht naar de desorptiekinetiek van HCB en 

DCB met als doel te kunnen vaststellen in hoeverre de dssorptiesnelheid bij de biodegradatie 

van chloorbenzenen de snelheidsbepalende stap vormt [2, 81. 
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Voor alle sedimentmonsters is een ondiepe (circa O tot 60 cm diep) en een diepe (circa 60 tot 

1 20 cm diep) laag bemonsterd. Alle desorptie- en poriewaterbepalingen zijn in duplo uitgevoerd. 

De desorptiekinetiek is bepaald in een scheidtrechter, waarin 1,5 gram nat sediment samenge- 

bracht werd met 100 ml water, 1,25 mg HgC12 (voorkoming van microbiologische afbraak) en 

0,6 gram Tenaxkorrels. Dit mengsel is gedurende twee weken constant geschud bij 20 "C. 

De Tenaxkorrels nemen gedesorbeerde HCB en DCB snel en met een hoge sorptiecapaciteit op. 

De Tenax is daarbij regelmatig afgescheiden van de sedimentsuspensie. De afgescheiden Tenax 

is geëxtraheerd met hexaan, welke vervolgens is geanalyseerd. Aan het eind van de desorptie 

(na 2 weken) is tevens het restgehalte HCB en DCB in het sediment bepaald. 

2. I .  3. Veldonderzoek intrinsieke Met  gestimuleerde) biologische reiniging 

Om de anaërobe biologische afbraak van HCB in het depot te  onderzoeken is het depot 

verdeeld in twaalf vakken, die zijn gemarkeerd met piketten in de wal van het depot. Hiervan 

.zijn acht vakken bemonsterd (figuur 4). De overige vakken bevatten voornamelijk zand en maar 

weinig slib en zijn daarom buiten de bemonstering gehouden. De vakken zijn vijfmaal 

bemonsterd en gemonitoord (tabel 3). 

Tabel 3. Monitoringschema proefvakken 

Bemonsteringsronde Tijdstip 

27 november 1995 (maand O) 
11 juni 1996 (maand 6) 
3 oktober 1996 (maand 1 1) 
24 juni 1997 (maand 19) 
8 oktober 1997 (maand 23) 

In elk vak zijn met de zuigerboor monsters genomen van de toplaag (0-60 cm diepte) en de 

onderlaag (70-1 30 cm diepte), die elk zijn geanalyseerd op: 

- chloorbenzenen inclusief HCB; 

- algemene parameters; pH, droge stof, organische stof (gloeirest) en sulfaat. 
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Figuur 4. Indeling slibdepot Zeehavenkanaal in acht proefvakken 
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2.2. Onderzoek tweede reinigingsstap: verwijdering van MCB en DCB 

2.2.1. Laboratoriumonderzoek naar de aërobe afbraak van MCB en DCB 

Om gegevens te  verkrijgen met betrekking tot haalbaarheid en effectiviteit van de tweede 

stap van het saneringsproces, namelijk de aërobe afbraak van de eindproducten van de 

anaërobe dechlorering (MCB en DCB) zijn een aantal aërobe afbraaktesten uitgevoerd. 

De aërobe mineralisatie van MCB en DCB onder optimale omstandigheden is onderzocht in een 

mengmonster, dat afkomstig was van verschillende plaatsen uit het depot 131. Van dit 

mengmonster is een slurry (circa 12% droge stof) bereid, die gedurende 56 dagen aëroob 

gehcubeerd is in vier afgesloten batches bij 20°C op een schudplaat. Als controle is 

tegelijkertijd een chemisch gesteriliseerde batch (natrium-azide) ingezet onder dezelfde 

condities. Hiermee kon eventuele abiotische verwijdering van chloorbenzenen worden 

vastgesteld. Twee van de vier batch-incubaties zijn na 20  dagen incubatie beënt met 

gekweekte MCB en DCB afbrekende bacteriestammen om vast te  stellen in hoeverre beënting 

van het depot met deze micro-organismen zinvol is. 

2.2.2. Laboratoriumonderzoek naar de anaërobe afbraak van MCB en DCB 

Tijdens het veldonderzoek bleek een daling van het totale gehalte chloorbenzenen op te 

treden, terwijl op basis van literatuurgegevens onder anaërobe condities een ophoping van 

MCB en DCB werd verwacht, aangezien MCB en DCB worden beschouwd als eindproducten 

van de anaërobe biologische dechlorering van HCB [ll. Een mogelijke verklaring voor het 

uitblijven van de verwachte ophoping is dat MCB en DCB in tegenstelling tot wat algemeen 

wordt aangenomen toch anaëroob afbreekbaar zijn. Daarom zijn in totaal zes anaërobe batch 

incubaties uitgevoerd op slibmonsters uit het depot om te  onderzoeken of in het sediment 

anaërobe omzetting van MCB en DCB op kan treden [61. 

Aan vier van deze batchproeven is extra MCB toegevoegd (10 mg per kg droge stof) om een 

goed beeld van de mogelijke anaërobe afbraak van deze component te krijgen. Aan de overige 

twee batchproeven is 10 mg DCB per kg droge stof toegevoegd. Tevens zijn twee 

gesteriliseerde referentiebatches ingezet. Aan deze referentiebatches is zowel MCB als DCB 

toegevoegd (10 mg MCB en 10 mg DCB per kg droge stof). 

Tijdens de incubatieperiode zijn op het begintijdstip (t = O) en na 2, 6 , 16 en 44 weken 

analyses uitgevoerd op vluchtige en niet vluchtige chloorbenzenen [6]. 
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3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

3.1. Onderzoek eerste reinigingsstap: anaërobe dechlorering van HCB 

3.1. 7 .  Veldonderzoek extensief gestimuleerde biologische reiniging 

De gemiddelde gehaltes MCB, DCB en HCB in de acht bemonsterde enclosures in de top en 

onderlaag zijn weergegeven in tabel 4. Andere chloorbenzenen (trichloorbenzenen, 

tetrachloorbenzenen en pentachloorbenzeen) kwamen in het slib niet in detecteerbare gehaltes 

voor [41. 

De gemiddelde concentraties van alle chloorbenzenen (HCB, MCB en DCB) zijn in de toplaag in 

vrijwel alle enclosures hoger dan in de onderlaag. Dit hangt samen met de aanwezigheid van de 

fijnere slibdeeltjes in de toplaag, waaraan relatief veel verontreiniging adsorbeert. 

Verder blijken alle concentraties (HCB, MCB en DCB) over de tijd genomen enigszins toe te 

nemen. Dit verschijnsel laat zich moeilijk verklaren. 

Tabel 4. Gemiddelde gehaltes chloorbenzenen in de enclosures (mg/kg droge stof) 

Datum 
monstemame 

dag O dag 10 dag 73 
I1 8 juli 1994) (28 juli 1994) (29 september 1994) 

HCB (mglkg ds) 
Toplaag (0-60 cm diepte) 
Onderlaag (70-1 30 cm diepte) 

MCB (mglkg ds) 
Toplaag 
Onderlaag 

Som DCBs (mglkg ds) 
Toplaag 
Onderlaag 

8.6 f 3,7 11,6 f 6.7 13.9 f 5.8 
3,9 f 1,6 8.1 f 4.6 4.9 f 1.8 

2,O f 0.6 1,9 f 0,3 3.5 f 0.9 
1,6 f 0.7 1.4 f 0.6 2.1 f 0.6 

5,6 f 2.0 4,6 f 1.1 7.1 f 1,l 
4.0 f 1.9 3.3 f 1,5 4,6 f 1.0 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat toevoeging van voedingsstoffen en/of 

entslib een versnellend effect heeft op de biologische dechlorering van HCB ten opzichte van 

niet gestimuleerde biologische reiniging. Gezien de relatief lage concentraties HCB, waarbij de 

desorptie zeer waarschijnlijk de snelheidsbepalende stap wordt voor dechlorering, is 

vervolgens overgeschakeld op intrinsieke (niet gestimuleerde) afbraak (paragraaf 3.1.3.). 
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3.1.2. Laboratoriumonderzoek naar desorptiekinetiek 

De desorptiekinetiek is in het laboratorium onderzocht, om te bezien of de dechlorering werd 

gelimiteerd door sterke binding van HCB aan het sediment (lage biobeschikbaarheid). De 

desorptietesten zijn gebaseerd op het absorberend vermogen van Tenax. Door speciemonsters 

te verdunnen en Tenax toe te voegen, wordt alle beschikbare HCB in de Tenax opgenomen. 

Door de Tenax korrels te analyseren, kunnen desorptiesnelheden worden berekend. Vervolgens 

wordt onderscheid gemaakt in een (relatief) snel en traag desorberende fracties (als percentage 

van de totaal aanwezige hoeveelheid). De gebruikte slibmonsters bevatten respectievelijk 

tussen de 0,6 en de 28 mg HCBI kg ds, tussen de 1,5 en de 5,4 mg 1,3-DCB/kg ds en tussen 

de 2,5 en 6,O mg 1,4-DCB/kg ds. 1,2-DCB werd niet aangetroffen. 

In het onderzoek is onderscheid waargenomen in een snel (binnen 15 minuten) en een traag 

desorberende fractie. De snel desorberende fracties bedroegen voor HCB, 1,3-DCB en 1,4-DCB 

respectievelijk 10%, 25% en 40%. Dit betekent dat slechts 10 % van de aanwezige HCB 

direct beschikbaar is. Voor de DCB’s is dit percentage aanzienlijk hoger, wat kan wijzen op 

recente vorming vanuit HCB. 

Voorts is gekeken naar de desorptiesnelheden van de trage fractie. Hierbij is uitgegaan van een 

eerste orde kinetiek, die kan worden beschreven aan de hand van de traag desorberende fractie 

(Ftraag) en de eerste orde constante voor trage desorptie (ktraag). De gemiddelde waarden van 

deze constanten zijn weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5. Gemiddelde trage desorberende fractie en eerste orde constante voor 1,3-DCB, 
1,4-DCB en HCB over 5 experimenten 

1,3-DCB 1,4-DCB HCB 

87 f 22 53 f 1 1  
2.2 f 0,6 3,4 f 1,1 4.3 i 0.9 
69 f 7 

De ktraag van HCB is hoger dan die van de dichloorbenzenen. Dit betekent dat de trage fractie 

van HCB met een hogere snelheid gedesorbeerd wordt dan de trage fracties van de dichloor- 

benzenen. De trage desorptiesnelheid van HCB wordt gekarakteriseerd als relatief hoog en 

correspondeert met halfwaardetijden van 1 B 2 weken. [2, 81. 

% 

Onder optimale omstandigheden zou dan ook verwacht worden dat HCB met deze halfwaarde- 

tijd zou worden afgebroken. De in het depot geobserveerde afbraaksnelheden zijn echter een 

factor 1 O tot 30 lager. 
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Er zijn een aantal redenen aan te voeren waarom de afbraak in het depot veel trager verloopt 

dan de tijdens de experimenten gemeten maximale desorptie: 

- Lagere temperatuur. 

De temperatuur in het depot is gemiddeld lager dan de 20 "C, waarbij de desorptie- 

experimenten zijn uitgevoerd. Zowel biologische afbraak als trage desorptie zijn 

temperatuursaf han kelijk; 

- Menging. 

Tijdens de desorptie-experimenten werd continu geschud, terwijl het sediment in het depot 

in een vast pakket ligt. 

Geconcludeerd is dat onder optimale condities zoals in de desorptieproeven het geval is, de 

desorptie van HCB niet de limiterende factor is. Het is echter waarschijnlijk dat de desorptie 

bij lagere temperaturen en in afwezigheid van menging (zoals in het depot het geval is), veel 

lager is en in depot w6I de dechlorering beperkt. 

Wanneer desorptie de limiterende factor is voor afbraak van HCB, heeft stimulering van het 

afbraakproces met toeslagstoffen geen effect op de dechloreringsnelheid. Daarom is in het 

depot gedurende 2 jaar de monitoring voortgezet, zdnder afbraak stimulerende maatregelen 

(intrinsieke reiniging). 

3. 1.3. Veldonderzoek intrinsieke (niet gestimuleerde) biologische reiniging 

In de baggerspecie komen trichloorbenzenen, tetrachloorbenzenen en pentachloorbenzeen 

gedurende de gehele monitoringperiode (november 1995 tot en met oktober 1997) niet of 

nauwelijks in detecteerbare gehaltes voor. De verontreiniging bestaat hoofdzakelijk uit HCB, 

MCB en DCB. Gedurende de onderzoeksperiode van 2 jaar neemt het gemiddelde gehalte HCB 

in top- en onderlaag van het slib af met 50  tot 90  procent, terwijl de MCB en DCB gehaltes 

gelijk blijven of licht stijgen. In de toplaag neemt het gemiddelde HCB gehalte in de vakken 1 

tot en met 7 af van gemiddeld 7,8 naar 2 f i  3 mg per kg droge stof. In de toplaag van de 

vakken 1 tot en met 4 komen in het tweede jaar regelmatig gehaltes onder de 1 mg per kg 

droge stof voor (tabel 6, figuur 5). 

In de onderlaag blijven de HCB gehaltes over het algemeen lager dan in de toplaag. 

Aanvankelijk vindt geen afname van het HCB gehalte ten opzichte van november 1995 

plaats. Tijdens de monitoringsronden eind 1996 en 1997 zijn de gehaltes wel duidelijk lager: 

in 4 B 5 van de zeven vakken is het HCB gehalte zelfs gedaald tot minder dan 1 mg per kg 

droge stof (tabel 6, figuur 5). Waarden rond of onder de 0,5 mg HCB per kg droge stof 

komen met name bij de monitoringsronden in 1997 reeds in enkele vakken voor [5]. 
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Tabel 6. Gemiddelde gehaltes chloorbenzenen k standaardafwijkingen in het depot 
(mg/kg droge stof) 

maand na eerste meting 
datum 

maand O maand 6 maand 11 maand 19 maand 23 
27-1 1-95 11 -06-96 03-1 0-96 24-06-97 08-1 0-97 

HCB 
vak 1 t/m 7 
Toplaag 
Onderlaag 

vak 8 
Toplaag 
Onderlaag 

MCB 
Toplaag 
Onderlaag 

DCB 
Toplaag 
Onderlaag 

7,8 f 4.6 3,4 f 2,4’ 1,7 f 1,l 
1,6 f 1.2 2.3 f 2,O’ 1,5 f 1.9 

21 
20 

55 33 
16 15 

8,l f 2.0 7.1 f 1,4 7,l f 3.2 
2,4 f 1,l 2.5 f 1,3 3,4 f 1,4 

8,6 f 1,3 7.0 f 0,7 7,l f 3,O 
6,1 f 0.6 3,5 f 1,2 6,O f 0,9 

Totaal chloorbenzenen (vak 1 tot en met 8)  
Toplaag 26,l f 6,9 25,O f 18,5 19.8 f 9,8 
Onderlaag 12.4 f 6.6 9,5 f 6,l 12,6 f 5,4 

2.2 f 1,9 
1,l f 1.0 

8.5 
5,5 

6.3 f 1,7 
3.1 f 1,2 

6.8 f 1,0 
5,6 f 1,6 

16.1 f 2,5 
10,3 f 3.7 

2.8 f 2,3 
1,0 f 1.3 

36 
5.5 

8.5 f 2,l 
4.8 f 1.4 

8.5 f 1.3 
8.4 f 1,5 

23.9 f 12,7 
14.8 f 3.9 

’ De gemeten HCB gehalten in vak 6 zijn in de berekening van de gemiddelde HCB gehaltes in top- en onderlaag van juni 1996 niet 
meegenomen omdat er sprake was van een eenmalige extreem hoge waarde in zowel onder- als toplaag (respectievelijk 31 en 22 
mg HCB per kg droge stof) 

In vak 8 zijn de gehaltes HCB gedurende de gehele monitoringsperiode hoger dan in de andere 

vakken. In de toplaag fluctueert het gehalte zonder dat een duidelijke trend kan worden 

waargenomen. In de onderlaag daalt het gehalte HCB in vak 8 van 20 mg per kg droge stof in 

1995 naar 5,5 mg per kg droge stof in 1997 (tabel 6). 

Het totaalgehalte chloorbenzenen vertoont in de toplaag over de totale monitoringsperiode 

een licht dalende trend. In de meeste vakken bedraagt het totale gehalte chloorbenzenen 

tussen de 1 O en de 27 mg per kg droge stof; gehalten beneden de 1 O mg totaal chloorbenze- 

nen per kg droge stof komen eind 1997 nog niet voor (tabel 6; figuur 6). 
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Figuur 6. Verloop van het gemiddelde gehalte totaal chloorbenzenen in het depot 
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In de onderlaag treedt tijdens de monitoringsperiode van twee jaar geen duidelijke daling of 

stijging van het totaalgehalte chloorbenzenen op; het gemiddelde totaalgehalte chloor- 

benzenen schommelt tussen de 9,5 en de 14,8 mg per kg droge stof (tabel 6; figuur 6). 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat onder de anaërobe condities in het depot 

omzetting van HCB tot MCB en DCB plaatsvindt. Zowel in top- als onderlaag daalt het gehalte 

HCB significant, terwijl de gehalten MCB en DCB gelijk blijven of iets stijgen. Er vindt dus een 

verschuiving van HCB naar de lager gechloreerde benzenen (MCB en DCB) plaats. Het 

totaalgehalte chloorbenzenen in de toplaag daalt licht. 

3.2. Onderzoek tweede reinigingsstap: verwijdering van MCB en DCB 

3.2.1. Laboratoriumonderzoek naar de aërobe afbraak van MCB en DCB 

Bij aërobe incubatie van verontreinigde baggerspecie uit het depot onder geoptimaliseerde 

laboratoriumcondities (menging, 20 "C, toediening van anorganische nutriënten) werd MCB 

binnen 28 dagen verwijderd met een rendement van 77 tot 92 %. Na 56 dagen loopt het 

rendement op tot 92 %. De aanvangsconcentraties varieerden tussen de 2,2 en de 2,7 mg per 

kg droge stof. De verwijdering van DCB (aanvangsconcentraties 9,2 tot 9,9 mg per kg droge 

stof) was na 28 dagen matig (verwijderingsrendement 12 tot 28 %) en na 56 dagen goed (75 

tot 79 %) (figuur 7). 
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Figuur 7. Verwijdering van DCB en MCB tijdens afbraaktest onder aërobe condities 
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Het feit dat in de gesteriliseerde batch geen significante verwijdering van MCB en DCB 

plaatsvond wijst erop dat microbiologische afbraak het belangrijkste verwijderingsmechanisme 

voor MCB en DCB was. 

De halfwaardetijden tijdens de aërobe mineralisatieproeven bedroegen bij de gegeven 

aanvangsconcentraties voor MCB en DCB respectievelijk 2 en 5 weken. HCB werd onder 

aërobe condities niet afgebroken. 

Beënting van de specie met MCB en DCB afbrekende micro-organismen had geen verhoging 

van het afbraakrendement voor MCB en DCB tot gevolg. De verontreinigde baggerspecie uit het 

depot Zeehavenkanaal Delfzijl bevat dus van nature reeds voldoende micro-organismen die 

onder aërobe condities MCB en DCB kunnen afbreken. Enting met MCB en DCB afbrekende 

bacteriestammen is derhalve niet nodig [31. 

6’e behandeling van met HCB en lagere chloorbenzenen verontreinigde baggerspecie in een 

tweetrapsconcept (anaërobe fase gevolg door een aërobe fase) kan dus worden uitgevoerd met 

de reeds van nature in de specie aanwezige bacteriepopulaties. De hiervoor benodigde 

verblijftijden zijn afhankelijk van zowel de baggerspecie als de gewenste productkwaliteit. Op 

basis van voor olie en PAK bekende relaties tussen de afbraaksnelheid in biodegradatieproeven 

en landfarmtechnieken worden de halfwaardetijden onder aërobe condities voor MCB op 0,5 tot 

1 jaar en voor DCB op 1 tot 3 jaar geschat [51. 

3.2.2. Laboratoriumonderzoek naar de anaërobe afbraak van MCB en DCB 

In batchproeven onder geoptimaliseerde anaërobe condities is gedurende een incubatie van 

44 weken geen significante biologische reductieve dechlorering van MCB en DCB 

aangetoond. 

De gevonden afname voor MCB en DCB verschilde in de anaërobe batchexperimenten niet 

van de afname in de gesteriliseerde referentiebatches en bedroeg 20 tot 50 %, bij 

ingangsconcentraties van 1 O tot 20 mg MCB en 15 tot 20 mg DCB per kg droge stof. De 

afname wordt waarschijnlijk (deels) veroorzaakt doordat het extractierendement van de 

analyse afneemt naarmate de in het laboratorium aan de specie toegevoegde MCB en DCB 

gedurende de incubatieperiode sterker adsorberen aan de organisch stof in de baggerspecie 

[SJ. 
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3.3. Discussie 

3.3. 1. Extensief gestimuleerde biologische reiniging in depot 

Extensief gestimuleerde dechlorering in depot is in 1994 gedurende in totaal 3 maanden 

onderzocht in enclosures, waarin door middel van dosering van voedingsstoffen en ent- 

materiaal getracht is de afbraak te stimuleren. Tijdens deze weliswaar korte periode is geen 

versnellend effect van dosering van toeslagstoffen op de afbraak van HCB waar-genomen. 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat toevoeging van voedingsstoffen en/of entslib de 

dechloreringsnelheid niet versnelde kan de sterke binding van HCB aan de sedimentmatrix 

zijn. Stimulering van de biologische dechlorering met behulp van toeslagstoffen heeft dan 

geen zin omdat de desorptie van HCB de snelheidsbepalende stap in het proces is. Daarom 

zijn in aanvulling op het veldonderzoek in het laboratorium van RlZA desorptieproeven 

uitgevoerd onder geoptimaliseerde condities. HCB bleek tijdens de proeven te  desorberen met 

een snelheid, die een factor 10 tot 30 hoger is dan de in het depot gevonden 

afbraaksnelheden. Een verklaring voor dit verschijnsel is dat in het depot een lagere 

temperatuur heerst en geen menging optreedt, waardoor de desorptie veel lager zal zijn dan in 

geoptimaliseerde labtesten. 

,3.3.2. Intrinsieke (niet gestimuleerde) biologische reiniging in depot 

De mogelijkheden van intrinsieke biologische reiniging zijn onderzocht tijdens vijf monitoring- 

rondes verspreid over een periode van twee jaar (november 1995 - oktober 1997). 

HCB 

In het depot treedt een geleidelijke anaërobe biologische omzetting van HCB op, waarbij de 

afbraaksnelheid lager wordt naarmate het HCB gehalte daalt. Een waarschijnlijke verklaring 

voor de afnemende verwijderingssnelheid is, dat met name in de toplaag na enkele jaren 

opslag in depot een restfractie HCB overblijft, welke vermoedelijk zeer sterk aan de slibdeel- 

tjes gebonden is en daarom zeer traag desorbeert. In plaats van de microbiologie wordt bij 

deze lage HCB concentraties de desorptie de snelheidslimiterende factor in het 

verwijderingsproces. Daardoor neemt de halfwaardetijd sterk toe. Desondanks komen met 

name in de onderlaag van enkele vakken reeds concentraties HCB voor beneden de 0,5 mg 

per kg droge stof. 
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Totaalgehalte chloorbenzenen 

Het totale chloorbenzenengehalte in het depot vertoont in de toplaag een licht dalende trend 

en bedraagt in 1997 gemiddeld circa 20 mg per kg droge stof. In de onderlaag van de meeste 

proefvakken blijft het totale chloorbenzeengehalte tijdens de monitoringsperiode circa 1 O mg 

per kg droge stof. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van HCB naar MCB en DCB. 

Een mogelijke verklaring voor de afname van het totaal gehalte chloorbenzenen in de toplaag 

kan zijn het optreden van aërobe micromilieus omdat er met name in de zomermaanden 

slechts een laag van enkele decimeters water op de baggerspecie staat. In aërobe 

micromilieus kan enerzijds de afbraak van HCB worden geremd en anderzijds biologische 

afbraak van MCB en DCB plaatsvinden. Aërobe afbraaktesten op MCB en DCB hebben 

uitgewezen dat de baggerspecie uit het depot Zeehavenkanaal Delfzijl van nature micro- 

organismen bevat, die MCB en DCB in aanwezigheid van zuurstof snel kunnen afbreken. 

Anaërobe afbraak van MCB en DCB treedt waarschijnlijk niet of nauwelijks op, omdat in 

geoptimaliseerde laboratoriumtesten met specie onder anaërobe condities geen aanwijzingen 

voor anaërobe afbraak van MCB en DCB zijn gevonden. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4..1. Depot Delfzijl 

4. 7 .  7 .  Ge wenst reinigingsresultaat en benodigde verblyftJd in depot 

De streefwaarde voor HCB voor vrij hergebruik van specie is 0,004 mg/kg ds en zal pas op 

zeer lange termijn kunnen worden behaald. Voor verspreiding in zee (alleen voor zoute 

species) is de Uniforme Gehalte Toets op 0,02 mg/kg ds gesteld, terwijl voor Delfzijl tot 2002 

een uitzonderingsregel van kracht is van 0,l mg/kg ds. 

Voor toepassing van de specie als bouwstof kent het Bouwstoffenbesluit geen afzonderlijke 

norm voor HCB, maar wel voor de som aan chloorbenzenen. Het totaal gehalte aan CB's mag 

niet hoger zijn dan 5 mg/kg ds. De keuze voor een bestemming als bouwstof lijkt derhalve 

voor de hand te liggen, omdat dan de reinigingstijd het kortst zal zijn. De discussie aangaande 

de risico's van stoffen en de vertaling daarvan in beleid is echter nog gaande. De vraag rijst 

dan ook of het (ook al zou het wettelijk zijn toegestaan) wel milieuverantwoord is om 

materiaal met 5 mg/kg ds CB's, waaronder HCB, toe te passen als bouwstof. Rijkswaterstaat 

Noord Nederland verwacht dat een waarde tussen 0,02 en 0,5 mg/kg ds aan HCB een 

aannemelijke bovengrens zal zijn voor toepassing als bouwstof [121. 

Op basis van de veld- en labresultaten zijn de halfwaardetijden voor HCB (anaërobe condities) 

en voor MCB en DCB (aërobe condities) geschat en weergegeven in tabel 7. Hierin is rekening 

gehouden met het feit dat tijdens het veldonderzoek blijkt dat de halfwaardetijd voor HCB 

toeneemt met een afnemend HCB gehalte. 

Tabel 7 .  Indicatie van de halfwaardetijden van HCB, MCB en DCB onder 
anaërobe en aërobe condities 

halfwaardetijd (jaren) 
best case worst case 

anaërobe afbraak HCB 
aanvangsconcentratie (mg per kg droge stof) 
3-20 05 1 
1- 3 1 6 
< 1  5 20 

aërobe afbraak DCB 
aërobe afbraak MCB 

1 3 
0.5 1 
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Op basis van deze halfwaardetijden zijn best case en worst case berekeningen uitgevoerd 

voor het verloop van het HCB - en totaal chloorbenzenengehalte en de benodigde verblijftijden 

in depot. De gemiddelde gehalten HCB, DCB en MCB van de laatste monitoringronde in 1997 

in de toplaag zijn hierbij als uitgangspunt genomen (figuur 8 en 9). Als einddoel voor HCB is 

0,5 mg per kg droge stof genomen (te bereiken in een anaërobe periode) en een totaal CB 

gehalte van maximaal 5 mg/kg ds (te behalen in een aërobe periode; afbraak van MCB en 

DCB). 

Verwacht kan worden dat 10 jaar (best case) tot 40 jaar (worst case) anaërobe opslag van 

de baggerspecie nodig is totdat het HCB gehalte gedaald is tot onder de 0,5 mg per kg droge 

stof. Daarna kan de baggerspecie worden ontwaterd. Vervolgens daalt, indien zuurstof in de 

specie kan dringen, het totaal gehalte chloorbenzenen binnen enkele jaren tot onder de 5 mg 

per kg droge stof. Deze situatie kan worden gecreëerd door het aanleggen van een goede 

drainage en door gebruik te  maken van gewasverdamping. De beworteling zorgt ook voor een 

betere structuur van de specie 191. De totale verblijftijd (anaëroob plus aëroob) zal hiermee 

grofweg 12 - 45 jaar bedragen. 

Opgemerkt wordt dat de verblijftijden sterk worden bei'nvloed door de regelgeving en de 

uiteindelijke bestemming van de specie. De te behalen eindconcentratie voor HCB is in hoge 

mate bepalend voor de duur van de eerste anaërobe stap; als uitgegaan wordt van 0,l mg 

HCB per kg droge stof in plaats van 0,5 neemt de benodigde duur van de anaërobe stap toe 

tot 20-75 jaar. Wanneer het huidige Bouwstoffenbesluit gevolgd zou worden, mag de som 

aan CB's 5 mg/kg ds zijn. De geschatte totale verblijftijd in het depot wordt dan circa 

2-5 jaar, omdat dan nog slechts een korte anaërobe periode benodigd is. 
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4. 7.2. Aanbevelingen voor monitoring en onderzoek depot Delf241 

Als wordt uitgegaan van toepassing van de specie als bouwstof moet het geschatte anaërobe 

tijdstraject worden onderbouwd en moet worden vastgesteld wanneer het HCB gehalte in het 

gehele depot voldoende gedaald is om over te  gaan tot de aërobe fase, waarin het totaal 

gehalte chloorbenzenen verlaagd moet worden tot onder de 5 mg per kg droge stof. 

.verder zijn de marges in de berekeningen van de benodigde verblijftijden (1 0-40 jaar) groot. Dit 

wordt veroorzaakt door de onzekerheid in het verdere verloop van de dechlorering. 

Regelmatige monitoring tijdens de anaërobe opslag in het depot is daarom wenselijk. 

Voorgesteld wordt om in oktober 1999, twee jaar na de laatste monitoring in oktober 1997, 

een monitoringsronde uit te voeren. Gezien de snelheid waarmee de afbraakprocessen optreden 

is voor de komende 6 jaar een monitoringfrequentie van eens per twee jaar voldoende. Om de 

representativiteit van de metingen te verhogen verdient het aanbeveling om de metingen 

telkens in het najaar te  laten plaatsvinden, omdat er mogelijk seizoensinvloeden optreden. In 
verband met de geconstateerde heterogeniteit van de baggerspecie in relatie tot het gehalte 

chloorbenzenen wordt aanbevolen de monstergrootte en het aantal van acht vakken, dat 

bemonsterd wordt, te  handhaven. 
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4.2. Vertaling naar de waterbodemproblematiek in Nederland 

Op basis van de resultaten van de praktijkcase Zeehavenkanaal Delfzijl kan worden 

geconcludeerd dat het concept 'biologische reiniging in depot' in principe een oplossing kan 

bieden voor baggerspecie, die verontreinigd is met gechloreerde organische verbindingen. De 

verwachting is dat tot 2010 circa 29 miljoen kubieke meter van dergelijke specie in Nederland 

zal vrijkomen; dit is circa 15 % van het totale verwachte aanbod in de Derde Nota 

Waterhuishouding. Een groot deel van deze specie is verontreinigd met PCB's [ l l .  

Als vervolg op de in deze rapportage gepresenteerde praktijkcase wordt daarom aanbevolen 

een inventariserende studie uit te voeren, waarin voor een aantal waterbodemlocaties en 

baggerspecie depots in Nederland verontreinigd met PCB's of andere gechloreerde organische 

verbindingen, beoordeeld wordt of biologische reiniging in depot (en eventueel deels in situ) 

mogelijk is. Deze studie moet een overzicht geven van een aantal locaties in Nederland waar 

verder onderzoek naar de haalbaarheid van biologische reiniging in depot zinvol is. Binnen het 

kader van deze studie zal tevens een samenhangende toetsingsmethodiek voor biologische 

reiniging in depot ontwikkeld moeten worden (figuur 1 O). 

Beoordeling van de actuele risico's van verontreinigingen zal in genoemde toetsingsmethodiek 

een centrale rol spelen. De TRIADE benadering, welke momenteel ook wordt onderzocht en 

toegepast bij landbodems, kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. In de TRIADE benadering 

wordt de milieukwaliteit niet alleen beoordeeld op basis van chemische analyses, maar tevens 

met behulp van laboratoriumanalyses, die effecten van de verontreiniging op levende 

organismen aantonen (bioassays) en met ecologische veldinventarisaties aan de hand 

waarvan de gezondheid van het ecosysteem wordt gekarakteriseerd [l  1 I .  

Bepaling van het afbraakpotentieel van de waterbodem voor de betreffende verontreiniging is 

eveneens essentieel. Evaluatie van het verloop van de concentratie van de verontreinigingen 

aan de hand van reeds voorhanden zijnde meetgegevens uit het veld kan een beeld geven in 

hoeverre reeds afbraak van de verontreiniging plaatsvindt en van de milieucondities 

waaronder dit optreedt. Indien onvoldoende gegevens voorhanden zijn kan met biodegradatie- 

en desorptietesten in het laboratorium relatief snel worden bepaald of een bepaalde 

waterbodem in principe de potentie heeft om de verontreinigingen om te zetten. In aanvulling 

hierop kan een monitoringsprogramma in het veld worden opgezet (figuur 10). 

Naast bovengenoemde criteria zullen algemene criteria, die de haalbaarheid van 

saneringsopties voor baggerspecie bepalen moeten worden meegenomen in de inventarisatie, 

zoals de bruikbaarheid van het eindproduct en de alternatieve saneringsopties (figuur 1 O). 
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Figuur 1 O. Toetsingscriteria voor biologische reiniging van baggerspecie in depot 
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4.3. Slotconclusies en aanbevelingen 

.Biologische reiniging in depot van met CB's of PCB's verontreinigde baggerspecie heeft de 

potentie om op een kosteneffectieve wijze het karakter van de berging van baggerspecie om 

tebuigen van eeuwig naar tijdelijk. Dit kan op relatief eenvoudige wijze door de proces- 

condities te sturen, met als meest belangrijke het zuurstofgehalte (anabrooblaëroob). Voor de 

Delfzijlse specie is ingeschat dat het nog 12 tot 45 jaar zal duren voordat een wettelijk 

toegestane en naar verwachting milieuverantwoorde kwaliteit bereikt is om het materiaal te  

gaan toepassen. De ontwikkelingen in het risico-onderzoek en de implementatie daarvan in 

regelgeving en beleid, zijn van grote invloed op de benodigde verblijftijd van deze specie. 

Voor vrij hergebruik of verspreiding in zee zou de verblijftijd veel langer zijn. Wanneer het 

huidige Bouwstoffenbesluit naar de letter gevolgd zou worden, zou de verblijftijd veel korter 

(2 - 5 jaar) zijn. 

De tijdsbepalende factor bij de Delfzijlse specie is de anaërobe dechlorering van HCB. Deze 

wordt ofwel beperkt door de biobeschikbaarheid van HCB ofwel door de procescondities in 

het depot. De grote marge in de benodigde verblijftijd wordt veroorzaakt door de onzekerheid 

in het verdere verloop van de dechlorering. Voor andere species zal dit afbraakpatroon er 

anders (gunstiger of ongunstiger) uit kunnen zien. 

Aan bevelingen 

De aanbevelingen richten zich op het vergroten van het inzicht in de benodigde verblijftijden 

in depot. Hierbij speelt enerzijds de afbraaksnelheid van de chloorbenzenen en anderzijds de 

wet- en regelgeving een belangrijke rol. 

Ten aanzien van de afbraaksnelheid en benodigde depotverblijftijd wordt aanbevolen de 

afbraakprocessen in het depot Delfzijl verder te  monitoren. Hierbij wordt een tweejaarlijkse 

monitoring voorgesteld op de acht reeds gemonitoorde punten, te beginnen in het najaar van 

1999. 

Verder wordt aanbevolen een inventarisatie uit te  voeren van andere met HCB of PCB's 

verontreinigde waterbodems, om een beter inzicht te krijgen in de bredere toepasbaarheid van 

het reinigingsconcept. In ondersteunende afbraaktesten en desorptietesten kunnen 

inschattingen van de dechloreringssnelheden en de rol van de biobeschikbaarheid worden 

gemaakt. 
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Ten aanzien van het beleid en de regelgeving wordt vervolgonderzoek aanbevolen naar de 

risico’s van chloorbenzenen en PCB’s in waterbodems, om een betere onderbouwing of 

aanpassing van het beleid en de regelgeving mogelijk te  maken. Naast de uitvoering van 

bioassays en bio-accumulatietesten, kunnen ook veldmetingen bruikbare informatie opleveren. 

De twee laatste aanbevelingen kunnen gecombineerd worden uitgevoerd in een studie, waarin 

naast de inventarisatie van de waterbodems, een praktische toetsingsmethodiek wordt 

toegepast (zoals weergegeven in figuur 10). Dit zal een bredere toepassing van het concept 

biologische reiniging in depot dichterbij kunnen brengen. 
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