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Voorwoord 
 
Dit rapport over het project Innovatieve Saneringstechnieken Ketelmeer is een AKWA product. Het 
projectmanagement en organiseren van de meetcampagnes is door WAU uitgevoerd. RIZA heeft de 
meetcampagnes opgezet. De analyses zijn deels bij RIZA en deels bij AquaSense bv. uitgevoerd. De 
interpretatie van de gegevens is bij RIZA uitgevoerd. 
 
Aan de meetcampagne en het eindrapport hebben de volgende medewerkers van RIZA en WAU 
meegewerkt. 
 
R. de Boer (WAU) 
M.A.A.J. Kamps-Mulder (RIZA) 
F. van de Ende (RIZA) 
A.E. Espeldoorn (RIZA) 
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1 Samenvatting 
 
Aanleiding en doelstellingen 
De eerste fase van een grootschalige waterbodemsanering in Nederland, Ketelmeer-Oost, heeft van 
1999 tot en met 2002 plaats gevonden. De sanering van het Ketelmeer beoogt de volgende doelen [1]: 

• Terugdringen van de verspreiding van de verontreinigingen naar het IJsselmeer 
• Voorkomen van verontreiniging van de ondergrond en de omliggende polders 
• Herstel van (gebruik)functies en het ecosysteem 

 
Om deze doelen te bereiken is de bron van de verspreiding, de verontreinigde sliblaag, zo goed 
mogelijk verwijderd, volgens het principe van vrachtverwijdering. De verontreinigde laag is in kaart 
gebracht door boringen waarna met behulp van geostatistiek een Digitaal Terrein Model (DTM) is 
gemaakt. Inmiddels is aangetoond dat het mogelijk is om met grote nauwkeurigheid een DTM te 
baggeren. Vanuit dat oogpunt is de sanering geslaagd te noemen. Onduidelijk was echter wat de 
effecten van de saneringsingreep op het milieu zijn en in hoeverre de beoogde saneringsdoelen zijn 
gerealiseerd. 
 
In het najaar van 2001 is daarom een apart project opgestart onder de naam Innovatieve 
Saneringstechnieken Ketelmeer (ISK). In overleg met de waterbeheerder en opdrachtgever (RDIJ) van 
de sanering in het Ketelmeer, is begonnen met een inventarisatie om voor de afronding van de 
sanering van Ketelmeer-Oost nog tot het uitvoeren en onderzoeken van een aantal aanvullende 
maatregelen te komen. De doelstelling voor dit project betrof het vaststellen van de toxiciteit en de 
biologische beschikbaarheid van de verontreinigingen van de waterbodem voor vier saneringsvarianten 
in verschillende proefvakken in het Ketelmeer-Oost door het uitvoeren van een breed pakket bioassays 
met relevante organismen. De saneringsvarianten zijn: 
 

A) Standaard : De huidige wijze van saneren in Ketelmeer-Oost, waarbij gestuurd wordt op 
verwijderingspercentage van minimaal 90%. 

B) Put : Zandwinputten die in de jaren 70-tig en 80-tig zijn volgelopen met verontreinigd 
sediment, zogeheten IJm-bruin. Deze putten worden dieper uit gebaggerd dan de 
omgeving, waarna het resterende IJm-bruin aan de oppervlakte komt te liggen. 

C) Overdiepte : Na een standaard sanering wordt er nog eens 40 centimeter extra weggehaald 
voor een volledig opgeschoonde bodem zonder restanten van IJm-bruin en een 
schonere morslaag. 

D) Randgebied : Verontreinigde lagen < 10 cm. dik. Deze worden niet gesaneerd omdat dit niet 
kosteneffectief geacht wordt. 

 
In plaats van het opschonen van de bodem is een andere, mogelijk kansrijke, aanvullende maatregel de 
bovenste 10 centimeter te ploegen om daarmee de invloed van de verontreinigde morslaag weg te 
nemen. Vanwege eventuele milieubelastende factoren, zoals vertroebeling en verspreiding, is besloten 
om deze maatregel na te bootsen in een laboratorium, waar de ecotoxicologische effecten van het 
kunstmatig opmengen van de toplaag zijn onderzocht. Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de 
milieutechnische beoordeling van de saneringsmethode.  
  
De onderzoeken richten zich op de invloed van eventuele restverontreiniging inclusief de morslaag in 
het gesaneerde gebied en het aantonen van verschil in biologische beschikbaarheid en effecten van 
verontreinigingen in vier saneringsvarianten. Naast chemische analyses worden ook bioassays ingezet, 
om daarmee de vraag te beantwoorden of verschillen in verontreinigingsgraad ook relevant zijn voor 
het bodemecosysteem.  
 
Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied (RDIJ) kan deze resultaten mee laten wegen in de beoordeling 
of de huidige aanpak wenselijk is voor de sanering van Ketelmeer-West of dat een andere aanpak of 
aanvullende maatregelen tot een beter resultaat leidt in termen van effecten en biologische 
beschikbaarheid van verontreinigingen. 
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Onderzoeksopzet en monstername 
De keuze van de proefvakken is in hoge mate bepaald door uitvoeringsaspecten. De proefvakken 
voldoen tenminste aan de volgende randvoorwaarden: 

• 
• 
• 
• 

Beschut tegen resuspensie door westelijke winden 
Gelegen buiten scheepvaartroutes 
In elkaars nabijheid gelegen 
Grote betrouwbaarheid DTM, zodat bij overdiepte een verwijderingspercentage van bijna 
100% wordt gehaald. 

 
 

  2 
3

 1

 4

  2 = put   

  1 = standaard gesaneerd 

  4 = randgebied 

  3 = overdiepte 

 
Figuur 1: Overzicht van de baggervakken in Ketelmeer-Oost met proefvakken rood weergegeven. 

 
Monstercampagne 1 
In de eerste monstercampagne in het voorjaar 2002 is door middel van boringen de homogeniteit van 
de vakken onderzocht. Dit is vastgesteld door visuele waarnemingen en analyses op zink. Tijdens het 
boren met “de vrijwitboor” is de morslaag geschat. Tevens zijn in het puttengebied en het overdiepte 
gebied monsters genomen voor de uitvoering van de mengproef. In de proefvakken put, overdiepte en 
standaard gesaneerd zijn in het midden van de vakken sedimentvallen geplaatst. Direct na het 
baggeren van de vakken zijn de vakken uitgepeild met een multibeam echolood.  
 
Monstercampagne 2 
De tweede monstercampagne heeft plaats gevonden in het najaar van 2002 zodat de bodem een 
rustperiode van enige maanden heeft gehad. Tijdens deze monstercampagne zijn ook de 
sedimentvallen opgehaald en beoordeeld. Voor het vaststellen van de netto aanwas van het sediment 
zijn de proefvakken gepeild en vergeleken met de uitpeiling direct na de sanering. Tevens zijn er visuele 
waarnemingen verricht. Uit elk proefvak is sediment verzameld voor het uitvoeren van de bioassays.   
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Waarnemingen en resultaten 
Op basis van de gevonden heterogeniteit in de eerste monstercampagne is besloten om in de tweede 
campagne de monsters wederom op zink te analyseren. De sedimentmonsters met de laagste 
zinkgehalten en de sedimenten met de hoogste zinkgehalten zijn apart getest. Deze gegevens zijn als 
verschillende saneringsresultaten (standaard gesaneerd “schoon”en “vuil”) van dezelfde variant 
meegenomen. 
  
 
Tabel A: Samenvatting van de waargenomen resultaten tijdens de twee bemonsteringcampagnes (tabel 
7 in het rapport) 
 

 Randgebied Standaard 
gesaneerd 

Put overdiepte 

  Campagne 1     
aantal boringen 4 8 4 4 
gestandaardiseerde zinkgehalte 
(mg/kg ds) 

397-440 44-330 1597-3339 55-90 

Homogeniteit bodem op basis van 
zinkanalyses (geen mors) 

Homogeen Heterogeen Homogeen Homogeen 

geschatte morslaag (cm) nvt 2 1-2 2 
NW4 Klasse morslaag - 2  4  2 
     
  Campagne 2     
Gem aanwas loding (cm) nvt 0.3  4  3.2  
Gem aanwas sedimentval (cm) nvt 11 8  9  
Gem.aanwas visueel (boxcorer) (cm) nvt 1-2  3-4  4-5  
NW4 Klasse sedimentval nvt 2  2  2 
 
Ecotoxicologisch onderzoek 
Het ecotoxicologisch onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Het eerste onderdeel richt zich op 
de restverontreiniging van het standaard gesaneerd gebied inclusief mors. Om de invloed van de 
verontreinigde morslaag weg te nemen is als aanvullende maatregel voorgesteld de bovenste 10 cm. 
van de waterbodem om te ploegen. Vanwege vertroebeling en verspreidingsrisico’s is besloten om de 
proef op laboratoriumschaal uit te voeren. Als schoon sediment is gebruik gemaakt van sediment 
afkomstig uit de Zuiderzeelaag, voor sterk verontreinigd sediment is het zogeheten IJm-bruin sediment 
uit de putten gebruikt. Deze sedimenten zijn in verschillende verhoudingen gemengd aan de hand van 
voorspelde en waargenomen dikte van de morslaag. Op de nieuw ontstane sedimenten zijn 
verschillende bioassays en chemische analyses uitgevoerd. 
 
Het tweede onderdeel richt zich op het aantonen van verschil in toxiciteit en biologische 
beschikbaarheid van de aanwezige verontreinigingen voor de verschillende saneringsvarianten. Voor 
het aantonen van de toxiciteit  zijn zoveel mogelijk bioassays ingezet om een zo goed mogelijk 
onderscheidend vermogen te krijgen en de kwaliteit van het sediment uit te drukken op basis van het 
percentage bioassays dat significant effect geeft ten opzichte van de referentie. Voor prioritering 
binnen de kwaliteitsklasse is gebruik gemaakt van het aantal bioassays met een significant effect en de 
mate van de overige gevonden effecten. Het bepalen van de biologische beschikbaarheid van de 
aanwezige verontreinigingen gebeurt door middel van een 1 punts TENAX-extractie voor de organisch 
verontreinigingen en een CaCl2-extractie voor de zware metalen. 
 
Tabel B: Overzicht van de uitgevoerde bioassays in dit onderzoek. 
Chironomus riparius (muggenlarf) 
 Hyalella azteca (amphipode) 
 Ephoron virgo (haft) 
 Plectus acuminatus / Caenorhabditis elegans (nematode) 
 Chydorus sphaericus (watervlo) 
 Vibrio fisheri (baterië) 
 Daphnia magna (watervlo) 
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Beoordelingsmethodiek 
De beoordeling van de kwaliteit van de sedimenten bestaat uit twee stappen. De eerste stap deelt de 
sedimenten in kwaliteitsklassen (goed, matig en slecht), op basis van het percentage bioassays die een 
significant afwijkend effect geven ten opzichte van het referentie (Drontermeer) sediment 
 
   goede kwaliteit 

criterium 1 ------------------ > 25% van de geteste bioassays geeft significant 
effect   
   matige kwaliteit 

criterium 2 ------------------ > 50% van de geteste bioassays geeft significant 
effect     slechte kwaliteit 
       
 
 
 
In de tweede stap vindt prioritering plaats binnen de gevonden kwaliteitsklasse uit de eerste stap. De 
prioritering gebeurt door eerst te kijken naar het aantal bioassays met een significant effect en dan naar 
de ranking-score van de gevonden effecten per parameter (o.a. sterfte, groei). Een voorwaarde hierbij 
is wel dat de gevonden effecten hoger zijn dan de gestelde grenswaarden voor de geldigheid van de 
bioassays [lit. 8].  
 
Een hoge waarde (ranking-score) geeft aan dat er een verhoging van gevonden effecten op de 
organismen is. Zowel significante als niet-significante effecten worden in de ranking meegenomen. De 
ranking-score  binnen een sedimentkwaliteitsklasse wordt aangegeven door een nummering vermeld 
tussen haakjes. Een hoger getal staat voor een slechtere sedimentkwaliteit. 
 
Resultaten ecotoxicologisch onderzoek 
 
Mengproef 
Na de beoordeling zijn de sedimenten uit de mengproef als volgt in gedeeld: 
 ZY 1-0 (0% vuil) is van een goede sedimentkwaliteit;  
 ZY 9-1 (10% vuil) is van een matige sedimentkwaliteit; 
 ZY 3-1 (25% vuil) en ZY 0-1 (100% vuil) zijn van een slechte sedimentkwaliteit, waarbij ZY 0-1 

slechter scoort in de ranking-score van de gevonden effecten. 
 
In de mengproef is met de uitgevoerde bioassays een goed onderscheid in verontreinigingsgraad aan te 
tonen. Het mengen van een schone bodem met 10% verontreinigde bodem (IJm-bruin) geeft al een 
lichte toename van de respons in significante effecten ten opzichte van het schone Zuiderzee sediment. 
Het mengen (ploegen) van een schone bodem met een verontreinigde bovenlaag heeft een verdere 
afname in ecotoxicologische kwaliteit van de bodem tot gevolg. Het mengen van een schone bodem 
met 25% verontreinigde bodem (IJm-bruin) geeft een drastische afname in de ecotoxicologische 
kwaliteit van de bodem en komt nagenoeg overeen met het ernstig vervuilde IJm-bruin (100% vuil). 
 
Saneringsvarianten 
Met behulp van de beoordelingsmethodiek zijn de saneringsvarianten met overdiepte gesaneerd, 
standaard gesaneerd schoon, standaard gesaneerd “vuil” en het randgebied ingedeeld in een matige 
sedimentkwaliteit. Zowel de variant standaard gesaneerd “schoon” als de saneringsvariant met 
overdiepte gesaneerd sediment geven beiden in evenveel bioassays een significant effect (33%) en ook 
de ranking-score was gelijk. Uiteindelijk is een onderscheid gemaakt op het aantal parameters (sterfte, 
reproductie, etc) waar significante effecten zijn aangetoond.  
De sedimenten van de saneringsvarianten Standaard gesaneerd “vuil” en “Randgebied” geven beiden 
in evenveel bioassays een significant effect (50%), en wordt qua aantal bio-assays met significante 
effecten één meer gescoorde ten opzichte van de saneringsvarianten standaard gesaneerd “schoon” en 
“overdiepte”. Hierbij is het onderscheid gebaseerd op de ranking-score. De saneringsvariant “put” 
wordt ingedeeld in een slechte sedimentkwaliteit vanwege het hoge aantal bioassays met een 
significant effect (83%). 
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Alle sedimenten zijn getoetst aan de normen volgens de 4de Nota Waterhuishouding. Het minste 
verontreinigde sediment, op basis van totaal gehalten, is afkomstig uit het overdiepte gesaneerde vak 
(monsters ZY 1-0 en overdiepte) en is ingedeeld in klasse 2. Ook de sedimenten ZY 9-1 , randgebied 
en standaard gesaneerd schoon worden ingedeeld in klasse 2. Sediment uit het standaard gesaneerde 
vak vuil scoort klasse 4. Voor deze locatie levert de standaard sanering geen verbetering op van de 
milieuhygiënische kwaliteit. 
 
Ten behoeve van de verklaarbaarheid van de gevonden effecten zijn Toxic Unit analyses uitgevoerd. In 
de mengproef wordt een goede verklaarbaarheid voor de gevonden effecten in de bioassays 
aangetoond. Voor de verschillende varianten is alleen de verklaarbaarheid van de gevonden effecten in 
bioassays voor de put aangetoond. 
 
Tabel C: Samenvatting van de resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek (tabel 16 uit rapportage) 

mengproef saneringsvarianten 
standaard gesaneerd 

sedimenten 
ZY 1-0 ZY 9-1 ZY 3-1 ZY 0-1 randgebied put overdiepte 

schoon vuil 

          
kwaliteitsbeoordeling 
o.b.v. bioassays 

goede matige slechte 
(1) 

slechte 
(2) 

matige (4) slechte matige (2) matige 
(1) 

matige 
(3) 

NW4-toetsing klasse 
sediment 

2 2 3 4 2 4 2 2 4 

verklaarbaarheid 
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Resultaten chemische analyses  
Aan de sedimenten van de saneringsvarianten is de biologische beschikbare fractie bepaald. Voor de 
organische microverontreinigingen is dit gebeurd met een 1 punts TENAX-extractie en voor de zware 
metalen met een calciumchloride-extractie. Beide methoden gaan er vanuit dat de verontreinigingen 
die door bodembewonende organismen opgenomen kunnen worden, op deze manier chemisch 
beschikbaar worden gemaakt.  
De totaalgehalten en de beschikbare gehalten aan verontreinigingen van saneringsvarianten overdiepte 
en standaard gesaneerd schoon zijn sterk afgenomen ten opzichte van de gemeten gehalten in het 
(ongestoorde) randgebied. De totaal gehalten en de beschikbare gehalten aan verontreinigingen in het 
standaard gesaneerde vak vuil geven een verhoging te zien ten opzichte van het randgebied. Door de 
ingreep is de vuilere afgedekte laag weer aan de oppervlakte gekomen. Voor alle saneringsvakken waar 
een ingreep is gepleegd is een verhoging van de beschikbare fractie van de verontreinigingen waar te 
nemen ten opzichte van het ongestoorde randgebied. Voor het overdiepte gebied zijn de stoffen 
arseen en zink verhoogd biologisch beschikbaar. Indien er vanuit gegaan wordt dat de biologische 
beschikbare fractie voor de stoffen arseen en zink volledig in het bovenstaande water wordt opgelost, 
dan wordt de MTR oppervlaktewater opgelost overschreden. Voor het randgebied en de put treedt er 
dan een overschrijding van de MTR voor de stof HCB op.  
 
Conclusies en aanbevelingen 

 In dit project is aangetoond dat ecotoxicologische effecten tussen de saneringsvarianten onderling 
en in de mengproef in verschillende mate optreden en door het inzetten van een breed pakket 
bioassays kan worden gemeten. Hiermee zijn de onderzoeksdoelstellingen voor dit project gehaald; 

 In de mengproef is met de uitgevoerde bioassays een goed onderscheid in verontreinigingsgraad 
aan te tonen. Het mengen van een schone bodem met verontreinigde bodem (IJm-bruin) leidt tot 
een verslechtering van de ecotoxicologische kwaliteit van de waterbodem. Indien voor de toekomst 
zou worden overwogen om na saneren de morslaag weg te ploegen, moet rekening worden 
gehouden met (onbedoelde) negatieve neveneffecten. Door het ploegen zal de bodem aëroob 
gemaakt worden, wat tot gevolg kan hebben dat de biologische beschikbaarheid voor een aantal 
stoffen (tijdelijk) verhoogd wordt en er bovendien een verspreidingsrisico optreedt. 
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 Ongeveer 6 maanden na de sanering wordt in het standaard gesaneerde gebied met een 
heterogene bodem nog steeds ecotoxicologische verschillen gemeten tussen standaard gesaneerd 
“schoon” (klasse 2) en standaard gesaneerd “vuil” (klasse 4). Beide locaties hebben een matige 
sedimentkwaliteit, maar scoort standaard gesaneerd “schoon” laag in de ranking, terwijl standaard 
gesaneerd “vuil”  hoog in de ranking scoort (= slechtere kwaliteit).  

 Naar verwachting is de kwaliteit in de putten verslechterd ten opzichte van de situatie voor de 
sanering. Bioassays uitgevoerd op het sediment afkomstig uit de putten laten de hoogste 
significante respons in effecten zien en wordt ingedeeld in sedimentklasse “slecht”. Deze resultaten 
komen na verwachting overeen met de resultaten van het sediment IJm-bruin uit de mengproef.  

 Uit dit onderzoek is verder gebleken dat in het proefvak “randgebied” de IJm-bruin laag ca. 25 
centimeter dik is in tegenstelling tot een verwachte laagdikte van maximaal 10 centimeter; 

 Uit de analyses van de sedimentenvallen blijkt dat in de waterkolom afgevangen sediment 
kwalitatief overeen komt met kwaliteit van de mors (zoals aangetroffen in het standaard 
gesaneerde gebied) en recent aangevoerde zwevend stof door de IJssel. 

 Het extra verdiepen van gesaneerde vakken, putten en overdiepte, levert een snellere afdekking 
van de bovenlaag dan in het standaard gesaneerde vak. Door de aangetoonde snelle sedimentatie 
zal er nauwelijks vermenging met de onderlaag optreden. Hierdoor zal de nieuwe leeflaag van 
dezelfde kwaliteit zijn als de mors en het recent aangevoerde zwevend stof samen. 

 Bij de interpretatie van de waarnemingen in het overdiepte gesaneerde vak moet rekening 
gehouden worden met het feit dat de metingen hoogstwaarschijnlijk beïnvloed zijn door circa 50% 
recent gesedimenteerd materiaal. 

 De fracties beschikbare organische microverontreinigingen en zware metalen zijn in de gesaneerde 
gebieden sterk verhoogd ten opzichte van het randgebied, waar geen ingreep heeft 
plaatsgevonden.  

 Het beschikbare gehalte van Hexachloorbenzeen in het randgebied en de put overschrijdt de 
gestelde MTR voor oppervlaktewater opgelost. In het overdiepte gesaneerde vak overschrijden de 
biologische beschikbare gehalten van arseen en zink de gestelde MTR oppervlaktewater opgelost 
voor deze stoffen.  

 Het onderzoek laat gemeten verschillen binnen een aantal saneringsvarianten zien. Het betreft hier 
echter een momentopname. Aanbevolen wordt om de resultaten en bevindingen uit dit onderzoek 
zoveel mogelijk te gebruiken in de lange termijn monitoring (Evaluatie Sanering Ketelmeer) die 
opgezet wordt door AKWA-RIZA. Afhankelijk van de tijdsduur dat er verschil is waar te nemen in 
bodemkwaliteit tussen de variant “overdiepte” en “standaard gesaneerd”, zou besloten kunnen 
worden om de wijze van saneren in de toekomst aan te passen. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 
 
In de periode 1999 tot en met 2002 heeft de sanering van het Ketelmeer-Oost plaats gevonden. Het is 
de eerste grootschalige waterbodemsanering in Nederland. De sanering van het Ketelmeer beoogt de 
volgende doelen [1]: 

• Terugdringen van de verspreiding van de verontreinigingen naar het IJsselmeer 
• Voorkomen van verontreiniging van de ondergrond en de omliggende polders 
• Herstel van (gebruik)functies en het ecosysteem 

 
Om deze doelen te bereiken is de bron van de verspreiding, de verontreinigde sliblaag, zo goed 
mogelijk verwijderd, volgens het saneringsprincipe van vrachtverwijdering. De verontreinigde laag is in 
kaart gebracht door boringen waarna m.b.v. geostatistiek een Digitaal Terrein Model (DTM) is 
gemaakt. Intussen is aangetoond dat het mogelijk is om met grote nauwkeurigheid een DTM te 
baggeren. Vanuit dat oogpunt is de sanering geslaagd. Onderzocht wordt nog wat nu de effecten van 
de uitgevoerde saneringsingreep op het milieu is. 
 
De classificatie van de waterbodem in het Ketelmeer is gebaseerd op totaalgehalten van 
verontreinigingen in het sediment. Op basis van een beperkt uitgevoerde risicobeoordeling, waaruit 
veronderstelde risico’s voor het ecosysteem, grondwater en verspreiding richting IJsselmeer bleken, is 
besloten tot saneren [14,15]. Intussen zijn de inzichten voor de beoordeling van waterbodems verder 
ontwikkeld dan ten tijde van de saneringsbeslissing van het Ketelmeer-Oost. Momenteel wordt  de 
Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems [5] gebruikt als standaard. Hierin is een grote rol 
weggelegd voor een ecotoxicologische benadering bij de beoordeling van de actuele risico’s. 
 
Het project ‘Leereffecten Sanering Ketelmeer’ (LSK) 
Tijdens de sanering van het Ketelmeer-Oost is het project Leereffecten Sanering Ketelmeer (LSK) 
opgestart. Dit project had tot doel te onderzoeken of door het nemen van aanvullende of alternatieve 
maatregelen het saneringsresultaat meetbaar geoptimaliseerd kan worden. Binnen LSK hebben zich 
twee hoofdlijnen afgetekend, een meetspoor en een  maatregelenspoor.  
 
Doordat de meetbaarheid van effecten van maatregelen niet mogelijk bleek, heeft het meetspoor 
binnen LSK de meeste aandacht opgeëist. Het gaat hierbij om het op bruikbaarheid beoordelen van 
nieuwe meetmethoden waarmee de ecotoxicologische effecten van verontreinigingen in de 
waterbodem gemeten zouden kunnen worden. Behalve het meten van de ecotoxicologische effecten is 
hier ook gezocht naar verbanden tussen chemische en ecotoxicologische parameters. Het blijkt dat het 
nog steeds moeilijk is om het milieueffect van de saneringsingreep te kunnen interpreteren. Ook zijn er 
nog geen goede bruikbare relaties tussen de chemie en de ecotoxicologie gevonden. Wel is het 
mogelijk om een uitspraak te doen over de toxiciteit van de waterbodem voor relevante organismen en 
de biologische beschikbaarheid van bepaalde verontreinigingen. Vanwege het ontbreken van een 
eenduidige meetmethode en toetsingskader voor het gewenste ecotoxicologische milieueffect van 
eventueel aanvullende en alternatieve maatregelen is het voorbereiden van de maatregelen vertraagd. 
Binnen LSK was het doel van de alternatieve maatregelen als volgt omschreven: ‘opleveren van een 
gezondere bodem tegen dezelfde kosten of een bodem van dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten’. 
 
Het project ‘Innovatieve Saneringstechnieken Ketelmeer’ (ISK) 
In het najaar van 2001 is in overleg met de waterbeheerder en opdrachtgever van de sanering in het 
Ketelmeer begonnen met een inventarisatie om voor de afronding van de sanering van Ketelmeer-Oost 
nog tot het uitvoeren en onderzoeken van een aantal aanvullende maatregelen te komen. Deze 
onderzoeken richten zich op de invloed van de restverontreiniging inclusief morslaag in een standaard 
gesaneerd gebied en het aantonen van verschil in beschikbaarheid en effecten van verontreinigingen in 
vier saneringsvarianten.Hiervoor is een apart project opgestart met de naam Innovatieve 
Saneringstechnieken Ketelmeer (ISK).  
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Centraal in dit onderzoek staat het aantonen van verschillen in kwaliteit tussen vier verschillende 
opgeleverde bodems, alsmede het bepalen van de heterogeniteit van de kwaliteit van de toplaag  in 
het standaard gesaneerd proefvak. Er is voor gekozen om naast chemische analyses ook bioassays in te 
zetten, om daarmee de vraag te beantwoorden of verschillen in verontreinigingsgraad ook relevant zijn 
voor het bodemecosysteem. Normaliter zou gebruik gemaakt worden van de Triademethode, met als 
belangrijk onderdeel daarin een inventarisatie van de bodemmacrofauna. Echter, omdat het onderzoek 
plaats zou vinden kort na de oplevering van de proefvakken, en macrofauna op die termijn zich naar 
verwachting nog nauwelijks kan hebben hersteld, moest een alternatieve beoordelingsmethode worden 
gevonden.  
De Triademethodiek omvat ook het uitvoeren van bioassays, laboratoriumtesten waarin 
standaardorganismen worden blootgesteld aan het sediment of aan, uit sediment geïsoleerd, 
poriewater, om te kijken naar toxische effecten (sterfte, groei- of reproductieremming). In de 
Triademethode  geschiedt de  classificatie van bioassay-resultaten op grond van het hoogst gevonden 
effect, terwijl voor de vraagstelling binnen ISK er vooral behoefte is aan onderscheidend vermogen. 
Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om te beoordelen met een zo groot mogelijk aantal 
verschillende bioassays, en de kwaliteit van het sediment uit te drukken op basis van het percentage 
bioassays dat significant effect geeft en door  de mate van het gevonden effect in het oordeel te 
verwerken. 
 
Aanvullend heeft een laboratoriumproef plaatsgevonden waar de ecotoxicologische effecten van het 
kunstmatig opmengen van de toplaag zijn onderzocht. Het onderzoek kan een bijdrage leveren aan de 
milieutechnische beoordeling van de huidige saneringsmethode. Tevens kan Rijkswaterstaat Directie 
IJsselmeergebied (RDIJ) de resultaten mee laten wegen in de beoordeling of de huidige aanpak 
wenselijk is voor de sanering van Ketelmeer-West of dat een andere aanpak of  aanvullende 
maatregelen tot een beter resultaat leidt in termen van effecten en biologische beschikbaarheid van 
verontreinigingen. 
 
Het onderliggende rapport beschrijft de onderzoeksopzet en resultaten van ISK en verklaart waarom 
bepaalde keuzen zijn gemaakt. 
 

2.2 Doelstellingen 
 
Doelstelling voor dit project is het vaststellen van de toxiciteit en de biologische beschikbaarheid van de 
verontreinigingen van de waterbodem voor de verschillende saneringsvarianten in vier proefvakken in 
het Ketelmeer-Oost door het uitvoeren van een breed pakket bioassays met relevante organismen.  
 
De saneringsvarianten zijn: 
 
A) Standaard : De huidige wijze van saneren in Ketelmeer-Oost, waarbij gestuurd wordt op 

verwijderingspercentage van min. 90%. 
 

B) Put : Zandwinputten die in de jaren 70-tig en 80-tig zijn volgelopen met sterk 
verontreinigd sediment, zogeheten IJm-bruin. Deze putten worden dieper uit 
gebaggerd dan de omgeving, waarna het resterende IJm-bruin aan de oppervlakte 
komt te liggen. 
 

C) Overdiepte : Na een standaard sanering wordt er nog eens 40 centimeter extra weggehaald voor 
een volledig opgeschoonde bodem zonder restanten van IJm-bruin en een schonere 
morslaag. 
 

D) Randgebied : Verontreinigde lagen < 10 centimeter dik. Deze worden niet gesaneerd omdat dit 
niet kosteneffectief geacht wordt. 

 
Nevendoelstelling is het vaststellen van ecotoxicologische effecten in een mengproef  in het 
laboratorium waarbij “schoon”sediment (Zuiderzeelaag) en “vuil”sediment (IJm-bruin) in verschillende 
verhoudingen met elkaar worden vermengd.  

Waterbodems Advies en Uitvoering    16 juni 2005 
Documentnr: WAU.ISK-3-02027 pagina 14 van  54 
Definitief 



 
 
 Een ecotoxicologische beoordeling van  saneringsvarianten 
 
 

2.3 Afbakening 
 
Uitgangspunten bij aanvang van dit project is dat het onderzoek wordt uitgevoerd met  de beschikbare 
middelen, baggerwerktuigen en kennis. Het is dus geen wetenschappelijke ontdekkingsreis naar nieuwe 
meet- en baggertechnieken.  
 
Dit project is geen direct onderdeel van het lange termijn monitoren zoals die nog opgezet moet 
worden binnen het project Evaluatie Sanering Ketelmeer. Wel kunnen de proefvakken in het lange 
termijn monitoren van Ketelmeer-Oost worden gebruikt  als de resultaten uit dit onderzoek daar 
aanleiding toe geven. 
 

2.4 Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk is een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksopzet opgenomen. Het 
hoofdstuk begint met een analyse van het gebied en de achtergronden van de saneringsvarianten, 
waarna wordt ingegaan op de gevolgde meetstrategie en de invloed van factoren, zoals 
maaknauwkeurigheid, DTM, mors op de betrouwbaarheid van de metingen en de risicobeheersing 
hiervan. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de keuze van de proeflocaties en de overwegingen die tot 
de keuze van de proefvakken hebben geleid. In de volgende paragraaf wordt  
 
In hoofdstuk 4 zijn de proeflocaties gedetailleerd beschreven met behulp van de resultaten uit de 
meetcampagnes. De resultaten van de uitgevoerde bioassays en chemisch onderzoek van de 4 
saneringsvarianten en de mengproef zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Aansluitend is in hoofdstuk 6 een 
discussie over de gevolgde ecotoxicologische beoordelingsmethode beschreven. De conclusies en 
aanbevelingen zijn tot slot beschreven in hoofdstuk 6.  
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3 Onderzoeksopzet 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het onderzoek. In de eerste paragraaf wordt een analyse van het 
gebied en de achtergronden van de saneringsvarianten toegelicht, waarna wordt ingegaan op de 
gevolgde meetstrategie en de invloed van risicofactoren, zoals maaknauwkeurigheid, DTM, mors op de 
betrouwbaarheid van de metingen en de risicobeheersing hiervan. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op 
de keuze van de proeflocaties en de overwegingen die tot de keuze van de proefvakken hebben geleid. 
Vervolgens komt het meetplan aan de orde, waarna de gebruikte meettechnieken worden beschreven. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de gevolgde werkwijze in het 
ecotoxicologisch onderzoek en de chemische analyses. 
 

3.1 Korte beschouwing van de saneringvarianten  
 
Gedurende de jaren 1950 tot en met 1990 is in het Ketelmeer grote hoeveelheden verontreinigd slib 
bezonken. Het verontreinigde sediment wordt aangeduid als de IJsselmeerbruinlaag (IJm-bruin). De 
onderliggende laag bestaat in de meeste gevallen uit de Zuiderzeelaag, een grijze zandhoudende 
kleilaag die duidelijk consistenter van samenhang is dan het slappe IJm-bruin. Andere lagen die direct 
onder het IJm-bruin aangetroffen worden zijn oa. IJm-grijs, veen en zand.  
 
Standaard 
Voor de gebieden die “standaard” gesaneerd worden is in het Ketelmeer-Oost  gekozen voor een 
gebiedsafhankelijk verwijderingspercentage[1]. Het verwijderingspercentage is afhankelijk van: 
• De maaknauwkeurigheid. 
• De betrouwbaarheid van het DTM. 
• De mors.  
• De overdiepte. 

 
Uit een optimalisatie van bovenstaande factoren in relatie tot een verantwoord gebruik van schaarse 
depotruimte zijn voor erosie- en sedimentatiegebieden en verschillende verwijderingspercentages 
vastgesteld. In sedimentatiegebieden geldt een verwijderingspercentage van 90-92% en in erosie 
gebieden een percentage van 94-96%. Bij een gegeven verwijderings-percentage, 
maaknauwkeurigheid, betrouwbaarheid van het DTM en mors valt met behulp van geostatistiek de 
(over)diepte uit te rekenen waarop ontgraven moet worden. Gevolg van bovenstaande uitgangspunten 
is dat het bodemoppervlak theoretisch voor een groot percentage kan bestaan uit restverontreiniging. 
Voorts is het onvoorspelbaar waar de restverontreiniging zich zal bevinden. Bovendien zal het 
standaard gesaneerde oppervlak  ook nog bedekt zijn met een verontreinigde morslaag. De 
baggerproeven in het Ketelmeer [2] hebben aangetoond dat men bij de gebruikte werktuigen uit moet 
gaan van een morslaag van 1 cm. 
 
Om er voor te zorgen dat een aantal in dit rapport voorkomende begrippen eenduidig gebruikt worden volgt 
hieronder een toelichting. 
De definitie van mors is [3]:  
- Mors is losgemaakt sediment dat niet in het transportsysteem wordt meegenomen 
 
In het  programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW) is de definitie verfijnd doordat tijdens 
de baggerproeven in het Ketelmeer verstoringen in de toplaag van de monsters werden waargenomen: 
 Los sediment wat bij scheef houden van het monster een bresgedrag vertoont. Deze laag is duidelijk 

onderdeel van de mors zoals bedoeld in de voorgaande definitie en wordt dan ook als mors aangeduid; 
 Sediment waarin meer of mindere mate een verstoring te zien is, maar nog duidelijk sprake is van een 

samenhang van het sediment. Omdat de samenhang van deze laag duidelijk is veranderd wordt deze laag 
aangeduid als geroerd. 

 
Toplaag 
Als toplaag wordt de bovenste 10 cm. van de waterbodem aangemerkt. Dit is inclusief de mors en eventuele 
aanwas door (her)sedimentatie. 
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Putten 
In het te saneren gebied bevinden zich een aantal putten die ontstaan zijn door zandwinning in het 
verleden. Deze putten zijn gevuld met het verontreinigde IJm-bruin. Het DTM in de putten is op -
4,20m t.o.v NAP geplaatst. Op deze diepte is erosie door golfbeweging minimaal en ook is de 
verwachting dat de putten sneller zullen sedimenteren doordat zij ca. 70 cm. dieper liggen dan de 
omgeving. In deze saneringsaanpak zijn dus mogelijk twee verschillende waterbodems te 
onderscheiden die ontstaan door de huidige uitvoeringswijze. 
 
Randgebied 
Verontreinigde lagen dunner dan 10 cm worden niet gesaneerd omdat dit niet kosteneffectief geacht 
wordt bovendien is dit baggertechnisch praktisch niet haalbaar. Ook het randgebied waar zich een 
dunne laag IJm-bruin aan de oppervlakte bevindt, kan beschouwd worden als een saneringsvariant. In 
feite is dit de nuloptie. Dit gebied wordt verder aangeduid als het randgebied.  
 
Overdiepte 
Omdat de leeflaag voor organismen zich beperkt tot  de bovenste 10 cm van de waterbodem, die naar 
verwachting bedekt zal zijn met een verontreinigde morslaag en deels bestaat uit restverontreiniging, 
wordt als enige aanvullende maatregel een gebied van 100x100m opgeschoond met een aanvullende 
baggerslag, waarbij 40 centimeter extra waterbodem wordt verwijderd. Verondersteld wordt dat 
hierdoor de oorspronkelijke morslaag en vrijwel alle restverontreiniging wordt verwijderd. Dit gebied 
wordt verder aangeduid als overdiepte. 
 
Mengproef 
In plaats van het opschonen van de bodem is een andere, mogelijk kansrijke, aanvullende maatregel de 
bovenste 10 cm te ploegen om daarmee de invloed van de verontreinigde morslaag weg te nemen. In 
feite versnelt deze maatregel de autonome ontwikkeling door bioturbatie, met een mogelijk positief 
milieueffect. Omdat er ook nog milieubelastende maatregelen zoals vertroebeling met 
verspreidingsrisico kan optreden is besloten om deze maatregel vooralsnog als proef in het 
laboratorium uit te voeren en hiervoor geen locatie aan te wijzen. 
 

3.1.1 Risicofactoren en risicobeheersing 

 
Ligging DTM 
De ligging van het DTM is bepaald uit een groot aantal boringen waarin de overgang van de IJm-bruin 
laag op de onderliggende geologische afzetting zichtbaar is. Op basis van het DTM zijn de boringen 
ingemeten en boorbeschrijvingen opgesteld. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op visuele 
waarnemingen. De betrouwbaarheid van het DTM is verder afhankelijk van de dichtheid van het 
meetnet in relatie tot de ruimtelijke variabiliteit van de dikte van de verontreinigde laag.  
 
Het 95% betrouwbaarheidsinterval (2x de standaardafwijking) van de voorspelde z-waarde varieert  
van 8 cm in homogene gebieden tot meer dan 20 cm in gebieden met een grote ruimtelijke variatie. In 
het gebied waar de proefvakken gesitueerd zijn bedraagt de betrouwbaarheid van het DTM circa 10 
cm [pers. med: L. Hazelhoff]. Een risicobeheersing is moeilijk, maar door de boringen in campagne 1 
kan grofweg gecontroleerd worden of er ter plaatse van de proefvakken “blunders” in het DTM zijn 
aangetroffen. 
 
Meetbaarheid effecten 
Er moet voldoende gradiënt tussen de vakken zitten om verschillen in toxiciteit te kunnen meten met 
behulp van bioassays. 
 
Risicobeheersing op dit onderdeel is mogelijk door vakken met grote verschillen ten aanzien van de 
uitvoering te onderzoeken. Op donderdag 21 maart is er in vak D-098 zuidzijde (put) een monster 
genomen waarop bij het RIZA een watervlo test is ingezet om te controleren of er voldoende effect kan 
worden waargenomen om verschillen aan te tonen. Dit bleek het geval te zijn. 
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Hersedimentatie 
Indien de proefgebieden bedekt worden door een laag nieuw sediment, bestaat de kans dat de 
aanwezige gradiënt tussen de vakken verdwijnt. Die kans is groter in de vakken die verdiept zijn 
aangelegd. Ook wordt verwacht dat de vakken aan de randen versneld zullen vollopen. Het aanleggen 
van de natuurgebieden in het oostelijk deel van het Ketelmeer kan ook voor extra vertroebeling zorgen 
waarvan de gevolgen moeilijk te voorspellen zijn. 
 
Risicobeheersing: 
• Alleen de korte termijn resultaten monitoren (<8 maanden).  
• Sedimentvallen plaatsen. De informatie kan een bijdrage leveren aan de interpretatie van de 

analyseresultaten. Op 3 locaties (put, standaard gesaneerd en overdiepte) zijn sedimentvallen in het 
midden van het vak geplaatst. 

• Na het bemonsteren in campagne 2 de vakken op de bij uitpeiling gebruikte wijze peilen en deze 
peiling te vergelijken met de uitpeiling na het baggeren. 

 
 
Resuspensie 
Veroorzaakt door meteorologische effecten (wind, golven) en door scheepvaartbewegingen. 
 
Risicobeheersing: 
• Het proefgebied ligt ten noordoosten van IJsseloog en ligt daardoor enigszins beschermd tegen de 

invloed van westelijke winden, die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor resuspensie. 
• De proefvakken buiten de belangrijkste scheepvaartroutes kiezen. Toch zullen er bij voldoende 

waterstand binnenvaartschepen zijn die vanuit de IJsselmonding direct koers wijzigen richting 
Schokkerhaven. Om zoveel mogelijk risico uit te sluiten is het zinvol om het proefgebied te 
markeren en voor de beroepsscheepvaart tot verboden gebied te verklaren. 

 

3.2 Keuze proeflocaties 

3.2.1 Randvoorwaarden 

 
De ligging van de proefvakken is in hoge mate bepaald door uitvoeringsaspecten. De verdieping moest 
worden ingepast in het uitvoeringsprogramma van de sanering die in juni 2002 is afgerond.  
 
De proefvakken moeten aan een aantal randvoorwaarden voldoen: 
• Aan oostkant IJsseloog gelegen vanwege beschutting tegen resuspensie door westelijke winden 
• Buiten scheepvaartroutes vanwege bescherming tegen resuspensie 
• Een gebied dat morfologisch in evenwicht is 
• Ligging in elkaars nabijheid, zodat ze aan dezelfde omstandigheden blootgesteld worden 
• Lage onzekerheid van het DTM, zodat bij het aanleggen van de overdiepte ervan uitgegaan kan 

worden dat een verwijderingspercentage van nagenoeg 100% gehaald wordt  
 
Figuur 1 geeft de ligging van de proeflocaties weer. Het gebied dat in vakken is ingedeeld is het 
saneringsgebied. Het niet in baggervakken ingedeelde gebied is niet verontreinigd of heeft een 
verontreinigde laag die kleiner is dan 10 cm (bijlage 1).  
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figuur 1 overzicht van Ketelmeer-Oost met de proeflocaties aangegeven als rode vakken 
 
 
In de onderstaande subparagrafen wordt per saneringsvariant  een theoretische beschrijving van de 
proefvakken gegeven. De visualisatie van de boringen die gebruikt zijn om van de proefvakken een 
DTM te maken, zijn opgenomen in bijlage 6. 

3.2.2 Standaard gesaneerd (D-083) 

 
Het grootste deel van het oppervlak van het Ketelmeer is standaard gesaneerd, waarbij gestuurd is op 
het verwijderings-percentage. Het vak is representatief voor de huidige wijze van saneren. Dit is tevens 
het meest lastige vak om te onderzoeken omdat de opgeleverde bodemkwaliteit in dit vak naar 
verwachting niet homogeen zal zijn. Zoals in paragraaf 3.1 al is aangegeven zullen er nog gebieden 
met restverontreiniging zijn en er zal een morslaag over het gebied liggen. De laagdikte die gebaggerd 
is bedraagt ter plaatse van het proefvak ca. 40 cm. 

3.2.3 Put (D-098) 

 
Dit is het gebied dat bestaat uit de zuidelijke helft van het vak D-098 (100 x 100 m). Het oppervlak van 
de bodem ligt –4,20 m ten opzichte van het N.A.P. hetgeen circa 70 cm. dieper is dan de omgeving. 
De toplaag bestaat uit IJm-bruin en zal naar verwachting homogeen sterk verontreinigd zijn. RDIJ gaat 
er van uit dat deze gebieden snel weer bedekt worden met nieuw aangevoerd sediment. Onbekend is 
de sedimentatiesnelheid.  
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3.2.4 Overdiepte (D-079) 

 
De proeflocatie is het noordelijk gedeelte van het vak D-079 (100x100m). Het vak moet representatief 
zijn voor een volledig opgeschoonde bodem waaronder verstaan wordt geen restanten IJm-bruin zoals 
bij “standaard gesaneerd” en een schone(re) morslaag. Het DTM ter plaatse heeft een onzekerheid van 
10 cm. Door het DTM 40 cm onder het huidige te plaatsen wordt de kans op het aantreffen van 
restanten IJm-bruin kleiner dan 1 ‰ (pers. med.: L. Hazelhoff).  

3.2.5 Randgebied 

 
Dit gebied is begrensd door vak D-109 en D-098 aan de zuidkant en vak D-097 aan de noordkant. Het 
vak in het randgebied is niet gesaneerd, maar heeft toch een vuil (IJm-bruin) oppervlak volgens de 
boringen waar het DTM op gebaseerd is (bijlage 6). De resultaten uit het monitoren zijn indicatief voor 
het niets doen in een vervuild gebied met een onaangetaste toplaag. De IJm-bruinlaag is volgens de 
boringen gemiddeld 8 cm. dik in dit vak. Onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat de kwaliteit 
van de toplaag in vele gevallen beter is dan de mengmonster kwaliteit waarop de huidige chemische 
karakterisering is gebaseerd [4].  
 

3.3 Het meetplan 

3.3.1 Monstercampagne 1: direct na sanering 

 
Heterogeniteit 
In de eerste monstercampagne is de heterogeniteit van de vakken (visueel en zinkbepaling) vastgesteld. 
Tijdens de boringen is nog een keer naar de verticale opbouw van de bodem gekeken ter controle van 
boringen ter vaststelling van DTM (bijlage 6). Indien de veronderstelde homogene vakken inderdaad 
homogeen blijken te zijn kan het monitoren zich verder richten op mengmonsters. De bemonstering 
heeft na oplevering van de vakken plaatsgevonden. In het standaard gesaneerde gebied is  het dubbele 
aantal boringen gezet in verband met de verwachtte heterogeniteit. Figuur 2 geeft een overzicht van 
het boorplan van de saneringsvakken. De coördinaten van de boringen staan vermeld in bijlage 3. 
 
Bemonstering mengproef 
Mocht er onvoldoende homogeniteit in het puttengebied en het overdiepte gebied waargenomen 
worden, dan zal voor de uitvoering van de mengproef elk monster (emmer met sediment) apart op zink 
geanalyseerd moeten worden, waarna bepaald kan worden welke monsters gemengd mogen worden. 
Tijdens campagne 1 zijn voor de mengproef sedimentmonsters van IJm-bruin uit de recent gesaneerde 
putten en sedimentmonsters van de Zuiderzeelaag uit het met overdiepte gesaneerde vak genomen . 
Van de laag IJm-bruin is minimaal 40 liter sediment en van de Zuiderzeelaag is minimaal 80 liter 
sediment verzameld. Voor de bemonstering van de Zuiderzeelaag is het van belang dat er geen 
morslaag meegenomen wordt. Ondanks het feit dat de morslaag bij de overdiepte baggerslag 
theoretisch nagenoeg schoon moet zijn, wordt vervuiling hierdoor uitgesloten.  
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Figuur 2: Overzicht van het boorplan van de saneringsvakken. 

3.3.2 Monstercampagne 2: na de zomerperiode 

 
De feitelijke metingen zijn uitgevoerd na het verstrijken van het zomerseizoen. Gedurende de zomer 
periode kan de bodem tot rust komen. De reden voor de ingelaste rustperiode is dat het zinloos is om 
verschillen aan te tonen die na enige maanden al weer verdwenen zijn. Bovendien is het bekend dat de 
ecologie zich het snelst na het eerste zomerseizoen herstelt. Monstercampagne 2 maakt (indien 
mogelijk) gebruik van mengmonsters. 
 
Voor de uitvoering van de bioassays (zie tabel 1) zijn per vak op vier plekken monsters genomen. 
Uitzondering hierop is het standaard gesaneerde vak zijn, indien het onvoldoende homogeen mocht 
zijn en dit niet visueel te beoordelen is. In dit geval zal er, evenals in campagne 1, op 8 verschillende 
plekken bemonsterd moeten worden en kunnen er pas na chemische analyses (zink) mengmonsters 
worden gemaakt. Per monsterplek wordt 20 liter sediment verzameld, behalve voor het vak op 
overdiepte gesaneerd en het standaard gesaneerde vak hier worden per monsterplek 40 liter sediment 
verzameld in verband met het lagere vochtgehalte. Als referentie locatie kan gekozen worden voor 
Vossemeer (klasse 2) of Drontermeer (klasse 0/1) sediment. Aan de hand van chemische analyses zal 
bepaald worden welke monsters er gemengd zullen worden. Van elke monsterplek wordt er minimaal 
één emmer bewaard. Indien er geen duidelijk onderscheid in gevonden effecten aan te tonen is, kan 
aanbevolen worden om de afzonderlijke monsters opnieuw (zonder menging) te testen. Voor het 
bepalen van de (bio)beschikbaarheid van de verontreinigingen worden ook TENAX-bepalingen 
(organische microverontreinigingen) en CaCl2-extracties (zware metalen) uitgevoerd op de sedimenten. 
 
Tabel 1: Overzicht van de uitgevoerde bioassays 
 Chironomus riparius (muggenlarf) 
 Hyalella azteca (amphipode) 
 Ephoron virgo (haft) 
 Plectus acuminatus / Caenorhabditis elegans (nematode) 
 Chydorus sphaericus (watervlo) 
 Vibrio fisheri (baterië) 
 Daphnia magna (watervlo) 
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3.4 Gebruikte meettechnieken 

3.4.1 Meetvaartuig 

 
Zowel voor campagne 1 als campagne 2 is het meetvaartuig “Ketelmeer” (foto 1) van de Meetdienst 
van RDIJ ingezet. De Ketelmeer is uitgerust met 2 schotelpropellers. De nauwkeurigheid waarmee op 
de coördinaten van het boorplan is bemonsterd, bedroeg enkele meters voor de boringen. De afwijking 
voor de box-corer bemonstering kan nog iets groter zijn doordat, de positie van de kraan waarin de 
box-corer hangt (foto 2) afwijkt van de antenne positie. 
 

3.4.2 Sedimentvallen 

 
Sedimentvallen (foto 3) vangen het zwevende stof af op een hoogte van ca 60 cm boven de bodem. 
Een aantal buizen van plexiglas worden geplaatst in een carrousel welke in duplo op een frame worden 
geplaatst. Het grote aantal benodigde buizen dient om voldoende sediment te kunnen afvangen om te 
kunnen analyseren als het meetinterval klein is, bijvoorbeeld 2 weken. Omdat niet de ontwikkeling in 
tijd van belang is maar de eindsituatie op het moment van bemonsteren voor de effectenmeting, zijn 
de sedimentvallen pas vlak voor of na de effectmeting gelicht.  
 
Drie sedimentvallen zijn op 31-5- 2002 uitgezet en op 7-10-2002 gelicht. Dat betekent dat de 
sedimentvallen 4 maanden en een week onderwater zijn geweest. Foto 3 geeft de sedimentvallen weer 
voordat ze werden uitgezet.  
 
Het zwevende stof kan door verschillende oorzaken in de waterkolom komen: 
1. door de rivier de IJssel van bovenstrooms aangevoerd nieuw sediment 
2. door het in resuspensie komen van de morslaag door externe factoren zoals golf -en 

scheepsbewegingen  
3. overige, bijvoorbeeld de natuuraanleg in de IJsselmonding en/of overboord spoelen van sediment 

door dekwassen tijdens de bemonstering. 
 
Punt 1 behoeft eigenlijk geen toelichting. De IJssel wordt hier gezien als een bron van zwevend stof.  
Over punt 2 kan nog het volgende opgemerkt worden. Om een mogelijke uitspraak te kunnen doen 
over de mate van resuspensie zal getracht worden een relatie te leggen tussen de chemische kwaliteit 
van de morslaag en de inhoud van de sedimentvallen. Hiervoor wordt in aansluiting op de morslaag in 
de verschillende proefvakken ook de inhoud van de sedimentvallen geanalyseerd op het RDIJ-pakket 
(bijlage 12; foto 4).  
De invloed van  punt 3 op de aangetroffen hoeveelheden in de sedimentvallen is onbekend, maar 
beide genoemde voorbeelden hebben plaatsgevonden ten tijde van het uitstaan van die 
sedimentvallen. 
 
De sedimentvallen hebben in alle gevallen in het midden van de proefvakken gestaan. Wel hebben ze 
op verschillende diepten gestaan. In de put en het overdiepte vak hebben de bovenkanten van de 
buizen lager t.o.v. de omgeving gestaan dan in het standaard gesaneerde vak. Behalve de absolute 
diepte en de hoogte t.o.v. de omgeving kan ook het locale stromingsprofiel van invloed zijn op de 
resultaten. De invloed van bovenstaande factoren en de onderlinge relaties is onbekend. 
 
Tabel 2: Hoeveelheden en kwaliteit van gesedimenteerd materiaal aangetroffen in de sedimentvallen. 

Vak Vaste stof in [cm] Gemiddelde [cm] Eindoordeel klasse 
D-079 8,7,10,9,9,8,9,9,10,9,10,10 9,0 2 
D-083 12,11,9,12,10,12,10,12,9,11,9 10,6 2 
D-098 10,9,8,8,6,9,7,9,6,8,8,10 8,2 2 
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Foto 1: Meetvaartuig “Ketelmeer” Foto 4: Sedimentbuizen klaar voor transport 

  
  

 

 

Foto 3: Sedimentvallen 

 
 
 

 

Foto 2: Box-corer 
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3.4.3 Lodingen 

 
De gebaggerde vakken zijn direct of hooguit een dag na de sanering uitgepeild. De reden hiervoor is 
dat er kans bestaat op bodemrijzing door uitzetting van veenlagen na het wegnemen van de belasting. 
Het loden gebeurde met een multibeam echolood. De voorgeschreven datadichtheid bedroeg 10 
waarnemingen per m2.  
 
Na afloop van bemonsteringscampagne 2 zijn de proefvakken door de Meetdienst van RDIJ op 09-10-
2002 gepeild om een inzicht te krijgen in de netto aanwas vast te stellen. De loding heeft 
plaatsgevonden op het meetvaartuig “Westergat” met dezelfde apparatuur en specificaties als die 
gebruikt werd door de aannemer tijdens de sanering. Het enige verschil is dat nu niet het vaartuig van 
de aannemer is gebruikt. Uit de Evaluatie Technische Resultaten Sanering Ketelmeer-Oost [17] blijkt 
dat er een meetnauwkeurigheid gehaald is in de orde van 0,02 – 0,03 m. 
 
Uit alleen de loding valt niet af te leiden of de netto aanwas of afname veroorzaakt wordt door 
respectievelijk sedimentatie of erosie of door bodemrijzing of daling. De resultaten zullen daarom 
samen met de sedimentvallen en de visuele waarnemingen beoordeeld worden. De lodingen  voor dit 
onderzoek zijn door de meetdienst van RDIJ aangeleverd in een 25x25 cm grid. Van het randgebied is 
alleen de inpeiling in een 5x5m grid beschikbaar. Bij Directie Noordzee zijn de lodingen ingelezen en 
verwerkt met het GIS-programma Arc View.  

3.4.4 Visuele waarnemingen 

 
Bij het boren  met de vrijwitboor en de box-corer zijn de visuele waarnemingen vastgelegd. Het 
schatten van de morslaag gaat gepaard met enige onnauwkeurigheid. Bij het horizontaal draaien van 
de vrijwitboor (foto 5) om de deksel te verwijderen brest de mors van de bovenkant van het geboorde 
monster en het vloeibare deel loopt uit het gat dat dient om het overtollige water te draineren. Ook bij 
de box-corer monsters is de hoeveelheid mors geschat na het decanteren van de box (foto 6). 
Bij het bemonsteren met de boxcorer voor de effectenmeting op 23 en 24 september is gebleken dat 
het ecologisch herstel in het overdiepte en standaard gesaneerde vak op diverse plekken zichtbaar is. In 
de meeste monsters werden gangen gegraven door organismen en muggenlarven aangetroffen (foto 7 
en 8) 
 

3.4.5 Heterogeniteitonderzoek 

 
Bij de bemonstering van campagne 1 voor de vaststelling van heterogeniteit van de toplaag van de 
bodem is voor de gidsparameter zink gekozen. Zink komt overal voor in het Ketelmeer en in zulke hoge 
concentraties  dat er voldoende bandbreedte is om een betrouwbare uitspraak te doen om het gebruik 
van mengmonsters  te valideren. Een belangrijke opmerking is dat bij deze monstername de morslaag 
niet is meegenomen. De reden hiervoor is dat de morslaag na de sanering een andere kwaliteit heeft 
dan de bodem en er nooit een constante verhouding tussen morslaag en onderliggende bodem in het 
potje gestopt kan worden. Hierdoor zouden de uitkomsten van de analyses een verkeerd beeld kunnen 
geven. Bij het onderzoek naar effecten wordt de morslaag wel meegenomen in het monster. 
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3.5 Bemonstering en uitvoering van het ecotoxicologisch en chemisch 
onderzoek 

 

3.5.1 Mengproef 

 
Op 15 mei 2002 is door RDIJ in het overdiepte gesaneerde vak D-079 en uit het gesaneerde 
puttengebied sedimentmonsters genomen voor de mengproef. De monsters zijn genomen met een 
box-corer waarvan de bovenste 10 cm. is verzameld in witte plastic emmers van 10 liter. In totaal zijn 
er 4 emmers met IJm-bruin verzameld uit het gesaneerde putten gebied en 8 emmers met 
Zuiderzeelaag uit het overdiepte gesaneerde gebied. De emmers zijn na de monstername naar het RIZA 
getransporteerd en koel opgeslagen.  
 
Van 4 emmers per monsterpunt is het bovenstaande water afgegoten en de helft van de inhoud 
gezeefd over een 2 mm. zeef en hierna gemengd. De andere helft van de emmers is gedurende de 
looptijd van het project bewaard bij 5 °C. Van de Zuiderzeelaag zijn 8 emmers sediment genomen in 
plaats van 4 in verband met het lage vochtgehalten. 
De behandelde sedimenten, “schoon” sediment (Zuiderzeelaag) en “vuil”sediment (IJm-bruin), zijn in 
verschillende verhoudingen gemengd.. De verhoudingen zijn: vuil:schoon = 1:0 ; 1:3 ; 1 : 9 en 0 :1 
(volume/volume). Deze verhoudingen zijn gekozen aan de hand van voorspelde en waargenomen 
dikte van de morslaag. Van de nieuw ontstane sedimenten zijn sediment watersystemen gemaakt  met 
5 liter sediment en 20 liter Dutch Standard Water, welke voor een bepaalde periode ongestoord blijven 
staan om in evenwichtssituatie te komen (± 4 weken). Gedurende deze periode zijn verschillende 
randvoorwaarden gemeten (bijlage 14). Hierna zijn er 5 bioassays en chemische analyses op het 
sediment uitgevoerd door AquaSense b.v. [6]. Afhankelijk van de resultaten zullen de sediment 
watersystemen nog enkele maanden bewaard blijven om verandering van de (bio)beschikbaarheid in 
de tijd te kunnen onderzoeken indien de resultaten hier aanleiding tot geven.  
 

3.5.2 Saneringsvarianten 

 
Op 23 september 2002 is door RDIJ de bemonstering van de 4 saneringsvarianten uitgevoerd. De 
bemonstering van het sediment voor de bioassays is uitgevoerd met een box-corer (20 x 30 cm.) 
Hierbij zijn voor het randgebied (tussen vak D-097 en D-109), gesaneerde put (vak D-098) en 
overdiepte gesaneerd (vak D-079) op 4 monsterpunten 20 liter sediment verzameld in 2 schone 
emmers van 10 liter. De emmers zijn getransporteerd naar het RIZA en koel (5 °C ) opgeslagen. De 
emmers zijn gezeefd en gemengd en weer verdeeld over de twee emmers. Van deze sedimenten zijn 
monsters genomen voor zink analyses. Aan de hand van de resultaten van deze analyses  is besloten 
van welke monsterpunten de sedimenten bij elkaar gevoegd mochten worden (bijlage 5). Een gedeelte 
van de zo ontstane sedimentmonsters per saneringsvariant  zijn naar AquaSense gebracht om enkele 
bioassays op te laten uitvoeren [7]. De overige bioassays zijn door het RIZA-WSC zelf uitgevoerd.  
 

3.5.3 Korte beschrijving bioassays 

 
De bioassays met Vibrio fisheri, Chironomus riparius en Daphnia magna zijn uitgevoerd conform de 
TRIADE-richtlijnen [8]. De bioassay met de haft Ephoron virgo is uitgevoerd volgens de methode 
ontwikkeld en beschreven door de Universiteit van Amsterdam [9]. De bioassay met Plectus 
acuminatus is uitgevoerd volgens de ISO-richtlijnen [10,11]. De bioassays met Caenorhabditis elegans 
is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Duitse bedrijf Ecossa [12]. De bioassay met Hyalella azteca 
is uitgevoerd volgens de methode beschreven in EPA [13]. De bioassay met Chydorus sphaericus is 
uitgevoerd volgens de methode beschreven door Dekker [18]. 
Hieronder volgt van elke bioassay een korte beschrijving. 
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Acute test met Vibrio fisheri in poriewater 
Poriewater wordt verkregen door middel van het centrifugeren van het voorbehandelde 
sedimentmonster. Binnen 4 uur na het winnen van poriewater dient de test uitgevoerd te worden. Voor 
het inzetten van de test worden het zuurstofgehalte, de zuurgraad, het nitrietgehalte, het 
ammoniumgehalte en de geleidbaarheid in het onverdunde poriewater bepaald.  In de test wordt met 
een lichtmeter de afname van de bioluminescentie  bij de bacterie beoordeeld na 5, 15 en 30 minuten 
blootstelling aan een poriewater concentratiereeks. De test wordt bij 15°C in duplo uitgevoerd, waarna 
per blootstellingduur één gemiddelde EC20 (concentratie waarbij 20% effect optreed) wordt bepaald. 
 
 
Chronische test met Daphnia magna in poriewater 
Poriewater wordt verkregen door centrifugeren van het voorbehandelde sedimentmonster waarna het 
gefiltreerd wordt over 0,45 µm. Door verdunning met  Elendt-medium worden 4 concentraties 
poriewater aangemaakt: 10, 32, 56 en 100 volume%. Als controle wordt Elendt-medium gebruikt. Per  
concentratie worden 10 testvaatjes gevuld met 50 ml. testmedium. Per testvaatje wordt 1 watervlo (< 
24 uur) blootgesteld, welke dagelijks gevoerd wordt met een algensuspensie. Tweemaal per week 
wordt het testmedium ververst en de watervlooien overgezet. Voor en na het verversen van het 
testmedium worden de randvoorwaarden (zuurstofgehalte, nitriet, nitraat, ammonium, geleidbaarheid 
en zuurgraad) gemeten. Dagelijks wordt de overleving van de watervlooien gecontroleerd en eventuele 
reproductie genoteerd. De jongen watervlooien worden zo snel mogelijk geteld en verwijderd. Na drie 
broedsel in de controle of maximaal 16 dagen wordt de test afgebroken. Aan het eind van de test 
worden de LC50(concentratie waarbij 50% van de testorganismen sterft), NOECsterfte (de laagste 
concentratie waarbij geen effect is waargenomen) en NOECreproductie bepaald.   
 
Chronische test met Chironomus riparius in sediment/watersysteem 
Het benodigde sediment in deze test wordt eerst gezeefd over 500 µm zeef. Per sediment worden twee 
sediment/watersystemen gemaakt met een deel sediment en vier delen standaard water. Na 24 uur 
schudden worden de potten weggezet. Na ca. 48 uur bezinken wordt van één van de potten het 
bovenstaande water afgegoten in twee testschaaltjes van 50 ml. Aan dit elutriaat worden per schaaltje 
drie halve eipakketten van maximaal 48 uur oud blootgesteld. Na vier dagen wordt beoordeeld of de 
eipakketten zijn uitgekomen en worden de uitgekomen larven gevoerd met 50 µl 2%-trouvit oplossing 
per halve eipakket. Op dezelfde dag wordt het andere sediment/watersysteem weer 24 uur geschud 
waarna het uitgegoten wordt in vier testschaaltjes van 50 ml. Na 7 dagen worden de larven uit het 
elutriaat gehaald en over gezet op het sediment/watersysteem. Per testschaaltje met 
sediment/watersysteem worden 25 larven ingezet. Driemaal per week worden de schaaltjes belucht en 
gevoerd met een 2%-trouvit oplossing. Na vier weken worden de schaaltjes uitgespoeld, de larven 
geteld en het stadia bepaald. Per schaaltje worden van alle L4 larven het drooggewicht bepaald waaruit 
een gemiddelde drooggewicht wordt afgeleid. Aan het eind van de test wordt gescoord op sterfte, 
larvale ontwikkeling en drooggewicht van L4-larven. 
 
Chronische test met Hyalella azteca in sediment/watersysteem 
Per sediment worden 4 sediment/watersystemen gemaakt van 50 gram nat sediment en 150 ml. 
gebiedseigen water. Gedurende 8 dagen voor het inzetten van de test worden de systemen bij 5 °C 
bewaard. Per sediment/watersysteem worden ad random 20 juvenielen (7 – 14 dagen oud en een 
leeftijdsverschil van max. 2 dagen) ingezet. Op dag 0 en 5 worden de juvenielen gevoerd met een 
Yeast Cerophyl Trout chow-oplossing. De testvaatjes worden bij 23 °C geplaatst. Na 10 dagen worden 
de amphipoden voorzichtig over een zeefje met een maaswijdte van 500 µm uitgespoeld. Het aantal 
amphipoden word geteld en het drooggewicht word bepaald. 
 
Chronische test met Ephoron virgo in sediment/watersysteem 
Per sediment worden 4 sediment/watersystemen gemaakt van 3 gram nat sediment  met 12 ml. 
gebiedseigen water. Tevens wordt per sediment een sediment/watersysteem gemaakt van 15 gram nat 
sediment en 60 ml. gebiedseigen water, deze is voor het bepalen van de fysische en chemische 
parameters. De sediment/watersystemen worden gedurende 11 dagen voor het inzetten bij 5 °C 
bewaard. Per testvaatje worden ad random 20 juvenielen van max. 2 dagen oud ingezet. Op dag 0,4 
en 7 worden de haften gevoerd. De testvaatjes worden bij 20 °C geplaatst en na 10 dagen worden de 
haften voorzichtig over een zeef met maaswijdte van 100 µm uitgespoeld. Het aantal haften wordt 
geteld en van elke haft wordt de lengte bepaald. 
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Chronische test met Plectus acuminatus in sediment. 
De sedimenten worden 2 dagen ingevroren bij –20 °C, waarna de sedimenten bij 5 °C worden 
ontdooid. Per sediment wordt het vochtgehalte bepaald. Per sediment wordt in 4-voud 5 gr. nat 
sediment afgewogen en in een testvaatje met Standard Pore Water op een vochtgehalte van 60% 
gebracht. Per testvaatje worden 20 volwassen nematoden (ca. 4 weken oud) ingezet. De testvaatjes 
worden afgedekt met parafilm en bij 20 °C in het donker weggezet. Na 14 dagen worden de 
sedimenten overgebracht in 50 ml. centrifuge buizen en 20 ml. magnesiumoplossing wordt 
toegevoegd. De buizen worden na15 seconden op de Vortex, gecentrifugeerd op kamertemperatuur 
met een snelheid van 2500g gedurende 3 minuten. Het supernatant wordt onder vacuüm gezeefd over 
een zeef van 10 µm. Hierop blijven de nematoden achter. Met 20 ml. kraanwater worden de 
nematoden van de zeef gespoeld en opgevangen in een testvaatje. De nematoden worden gefixeerd 
en gekleurd door 2 ml formaline met fuchsine toe te voegen.  Voor het uitzoeken worden de 
nematoden uit de fixatie vloeistof gezeefd over een 10 µm zeef en in 10 ml. water opgevangen. Onder 
een stereo microscoop worden de nematoden bekeken. 
Het aantal volwassenen en het aantal jongen wordt genoteerd. 
 
Acute test met Caenorhabditis elegans in sediment 
In deze test worden de nematoden gedurende 96 uur bij 20°C. blootgesteld aan sediment/water 
systemen van de te onderzoeken sedimenten. Het controle sediment bestaat uit een kunstmatig 
sediment, dat is samengesteld op basis van onder andere 40% kwartszand. Sediment afkomstig uit het 
Drontermeer is als referentie sediment meegenomen. Tijdens de test worden de nematoden gevoerd 
met bacteriën. De test wordt gestart met 10 juveniele wormen per replica en vijf replica’s per 
sedimentmonsters.  
Aan het einde van de test worden de nematoden gedood door verhitting tot 50°C. Bij deze 
temperatuur strekkende nematoden zich uit in een typische vorm zodat ze eenvoudiger herkenbaar 
zijn. Na kleuring worden de nematoden uit het sediment geïsoleerd door middel van een centrifuge 
methode. Na extractie worden de volgende parameters met behulp van een  microscoop bepaald: 

• 
• 
• 
• 

Groei (o.b.v. lengte) 
Ei-productie (aantal eieren in het lichaam) 
Vruchtbaarheid (% nematoden met ≥ 1 ei) 
Reproductie (aantal juvenielen per nematode) 

 
Acute test met Chydorus sphaericus in sediment. 
De sedimentbewonende watervlo Chydorus sphaericus wordt blootgesteld aan een sediment/water 
testsysteem. Per sediment worden in drievoud een sediment/watersysteem met 0,3 gram sediment en 
2 ml. M7 Elendt-medium. Per sediment/watersysteem worden 15 jonge chydoriden ingezet. Na 4 
dagen blootstelling worden de testen afgebroken en de chydoriden uit het sediment/watersysteem 
gehaald. Het aantal overlevende exemplaren wordt bepaald en hiervan wordt de lengte gemeten.  
 

3.5.4 Bepaling van de “biologische” beschikbare fractie 

 
Tenax-extractie voor totaal en beschikbaar gehalte in sediment 
Circa 1,5 gram sediment (op basis van drooggewicht) is overgebracht in een scheitrechter van 100 ml. 
Hieraan is circa 70 ml Milli-Q water toegevoegd en 0,6 gram Tenax. De suspensie is gedurende 6 uur 
geschud bij 160 rpm. De Tenax verwijderd de beschikbaar fractie aan organische 
microverontreinigingen. Na het schudden wordt het water/sediment suspensie opgevangen in een 250 
ml erlenmeyer. De Tenax blijft achter in de scheitrechter. Deze Tenax wordt gewassen met circa 50 ml 
Milli-Q water. Nadat het restant sediment in de scheitrechter naar beneden is gezakt wordt ook dit 
overgebracht in de 250 ml erlenmeyer. Het restant wordt verwijderd als afval. Aan het opgevangen 
materiaal in de erlenmeyer wordt 20 ml aceton en 50 ml hexaan toegevoegd. Vervolgens is het 
mengsel gedurende 16 uur gerefluxed. Een deel van de hexaan laag is na refluxen in behandeling 
genomen om de concentratie aan organische microverontreinigingen vast te kunnen stellen. 
Aan de achter gebleven Tenax in de scheitrechter is 20 ml hexaan toegevoegd. Het mengsel is 
gedurende 15 seconden krachtig geschud. Een deel van het hexaan is in behandeling genomen om de 
concentratie aan organische microverontreinigingen vast te kunnen stellen. 
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Het gehalte in de Tenax + het gehalte in de reflux levert opgeteld de totaal concentratie in het 
sediment. 
 
Calciumchloride-extractie 
Luchtdroog sediment, gezeefd over 2 mm, wordt gedurende 2 uur geschud in een 1:10 (m/v) 
verhouding met 0,01 M CaCl2 aangemaakt in bidest. In de suspensie wordt de pH gemeten. De 
suspensie wordt gecentrifugeerd (5000g, 15 min.) en het supernatant wordt gefiltreerd over een 0,45 
µm filter. Het filtraat wordt aangezuurd met geconcentreerd HNO3 tot pH 2. De analyse van metalen 
geschiedt bij voorkeur via ICP-MS. 
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4 Resultaten meetcampagnes  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de toestand van de proefvakken zoals die is waargenomen tijdens de 
meetcampagnes.  

4.1 Beschrijving per proeflocatie 

4.1.1 Randgebied 

 
De eerste interessante ontdekking in campagne 1 is dat zich in het in het randgebied niet een dunne 
laag IJm-bruin bevind (paragraaf 4.3.4), maar een laag die in alle vier de boringen varieerde tussen de 
25 en 27 cm. Statistisch gezien is deze uitkomst mogelijk [pers. med.: L. Hazelhoff]. Voor de 
effectenmeting is het geen bezwaar. Het zou wel een probleem zijn als er geen IJm-bruin zou zijn 
aangetroffen. 
 

                             
Foto 5: Vrijwitboor        Foto 6: Decanteren box-corer 
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    Foto 7:  Gegraven gangen; coördinaat 12     Foto 8: Muggenlarven; coördinaat 12 
 
 
 
Tabel 3: Zinkanalyses van sedimentmonsters uit het randgebied (campagne 1) 

Coordinaatnr Meetpunt 
RDIJ 

Gemeten 
mg/kg ds 

Gestandaardiseerd 
mg/kg ds 

klasse Geschatte 
morslaag 

1 Km 8400A 390 397 1 Nvt 
2 Km 8401A 410 449 1 Nvt 
3 Km 8402A 390 443 1 Nvt 
4 Km 8403A 440 504 2 Nvt 

 
Van het randgebied bestaat geen nauwkeurige voorjaarsloding, omdat het vak niet gepeild is in het 
kader van de uitvoering van de sanering. Wel is er een inpeiling gemaakt voorafgaand aan de sanering. 
De celgrootte van het grid is 5x5 m. In het najaar is het randgebied wel meegenomen tijdens de lodingen 
van de andere vakken en is hiervan een 25x25 cm. grid aangemaakt. Voor het kuberen is het 5 m grid 
afgezet tegen het 25 cm grid van het najaar 2002. Omdat er geen schijnnauwkeurigheid geïntroduceerd 
mag worden is vanuit het 25x25cm grid een 5x5 grid gegenereerd en dit vergeleken met de inpeiling. 
Het resultaat was nagenoeg blanco. Conclusie is dat het randgebied morfologisch in evenwicht is (bijlage 
7). 
 
Hoewel de bovenste 25 cm uit  IJm-bruin bestaat, blijven de zinkgehaltes onder de toetsingswaarde en 
dat is beduidend lager dan in dieper gelegen IJm-bruin lagen. Een mogelijke oorzaak is het uitspoelen 
van de verontreinigingen en de menging met schoner materiaal door sedimentatie in de afgelopen jaren 
[1,4]. 
 

4.1.2 Vak D-083 standaard gesaneerd 

 
Het vak is gebaggerd door de wormwielzuiger HAM 291. Op de uitpeiling na de sanering (bijlage 10) is 
te zien dat er in het noordoosten van het vak een spoor is ontstaan door  een spudpaal of een ander 
oorzaak. In het najaar is het spoor nog steeds te zien. Uit de verschilkaart valt goed op te maken dat het 
spoor volloopt. Uit het verschilkaartje blijkt ook dat erosie en sedimentatie met in evenwicht lijken te zijn. 
Per saldo is er 32 m3 verdwenen hetgeen overeenkomt met een gemiddelde laag van ca. 3 mm. Deze 
gemeten waarde valt binnen de meetnauwkeurigheid van 2-3 cm. Waardoor de verandering als 
verwaarloosbaar wordt beschouwd. Uit de visuele waarnemingen van de morslaag in de box-corer blijkt 
deze nog steeds tussen de 1 tot 2 cm te liggen. Conclusie is dat het gebied morfologisch in evenwicht is 
gebleven. In de sedimentval is 11 cm aangetroffen hetgeen duidelijke meer is dan de netto sedimentatie. 
In alle drie de sedimentvallen zijn grote hoeveelheden sediment afgevangen (tabel 2) die in alle gevallen 
een overschatting van de sedimentatie geven. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn resuspensie en anders 
verlopende consolidatieprocessen, welke binnen het kader van dit onderzoek niet zijn onderzocht. 
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Tabel 4: Zinkanalyses van sedimentmonsters uit het standaard gesaneerde vak (campagne 1) 

Coordinaatnr Meetpunt 
RDIJ 

Gemeten 
mg/kg ds 

Gestandaardiseerd 
mg/kg ds 

klasse Geschatte 
morslaag [cm] 

13 Km 8412A 180 380 1       M 2 
14 Km 8413A 330 715 2       H  2 
15 Km 8414A 260 648 2       H 2 
16 Km 8415A 170 337 1       M 2 
17 Km 8416A 70 96 0       L 1 
18 Km 8417A 44 44 0       L 2 
19 Km 8418A 260 282 1       M 2 
20 Km 8419A 55 84 0       L 2 

 
Uit tabel 4 blijkt dat er grofweg 3 niveaus zijn te onderscheiden: laag (L), midden (M) en hoog (H). 
Conform de verwachting is er in campagne 1 enige heterogeniteit aangetroffen hoewel die volgens 
visuele waarnemingen niet afkomstig lijkt te zijn uit het verschil tussen aangetroffen restanten IJm-bruin 
en de onderliggend laag. Het lijkt dat in dit gebied al het IJm-bruin verwijderd is. Naar aanleiding van 
deze resultaten is er besloten om na de bemonstering voor de effectenmeting in oktober de monsters 
weer te analyseren op zink en daarna de monsters met de hoge en de lage zinkgehaltes te mengen en 
daarmee de effectenmeting in te gaan. De monsters met het predikaat midden vallen af.  Hierdoor 
ontstaat een groter verschil tussen de gehaltes van de aanwezige  verontreiniging, waardoor mogelijk 
verschillen in toxiciteit en beschikbaarheid te meten zijn en een bandbreedte aan te geven waarbinnen 
zich de kwaliteit van de bodem bevindt.  
 
Op 11 maart is er bij boringen in vak D-079 een mengmonster van de mors samengesteld en later 
geanalyseerd (zie bijlage 11). Vak D-079 was op dat moment standaard gesaneerd en nog niet verdiept 
(zie bijlage 2). Deze morsanalyse is dus fysiek niet afkomstig uit vak D-083 maar wel representatief voor 
schoon saneren. Uit de analyse blijkt dat er veel overeenkomsten zitten tussen de kwaliteit van het 
aangetroffen sediment in de standaard gesaneerde morslaag en de kwaliteit aangetroffen in de 
sedimentval. Het is mogelijk dat het nieuw aangevoerde sediment van dezelfde kwaliteit is, maar het is 
ook mogelijk dat de morslaag in resuspensie is gekomen en zich verspreidt. 
 

4.1.3 Vak D-098 put 

 
Vak D-098 is gesaneerd door de schaafkopzuiger “Waddenzee“ hetgeen ook aan de uitpeiling (bijlage 
8) te zien is. Goed herkenbaar zijn de cirkelvormige baggerslagen. De noordkant van het vak is standaard 
gesaneerd tot een diepte van –3,50 m t.o.v NAP. Het gebied ten noorden van vak D-098 is het 
randgebied. Het westelijk naastgelegen vak is nog niet gesaneerd. Ook zijn de paalstappen van de zuiger 
goed te onderscheiden. Op de loding van 9 oktober is te zien dat na de uitpeiling nog een aantal 
beschadigingen zijn aangericht. Waarschijnlijk zijn die veroorzaakt door de meetschepen of schepen van 
de dienstkring tijdens de bemonstering of het plaatsen van de betonning. Het IJm-bruin wat tot op grote 
diepte aanwezig is, is slap en spudpalen kunnen snel en makkelijk grote beschadigingen veroorzaken. Na 
het kuberen blijkt er een netto sedimentatie van 427 m3 heeft plaatsgevonden wat overeenkomt met 
een gemiddelde laagdikte van ca. 4 cm. Dit is duidelijk meer dan de meetnauwkeurigheid van 2-3 cm. 
De verschilkaart visualiseert dit. Uit de visuele waarnemingen bij de box-corer bemonstering blijkt dat er 
in  oktober een geschatte laag van 3-4 cm boven op het IJm-bruin  ligt. Conclusie is dat in dit vak 
duidelijk sedimentatie heeft plaatsgevonden. 
  
Tabel 5:  Zink analyses van sedimentmonsters uit het gesaneerde vak “put“ (campagne 1) 

Coördinaat-
nummer 

Meetpunt 
RDIJ 

Gemeten 
mg/kg ds 

Gestandaardiseerd 
mg/kg ds 

Klasse Geschatte 
morslaag 

[cm] 
5 Km 8404A 290 439 1 3-4 
6 Km 8405A 1900 3339 4+ 3-4 
7 Km 8406A 2100 3100 4+ 3-4 
8 Km 8407A 1600 1597 4 3-4 
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Het zinkgehalte van coördinaat 5 komt laag uit en is onwaarschijnlijk. Uit de controle van de positie en 
de boorbeschrijving blijkt dat de boring wel in de gesaneerde put is genomen. Het is mogelijk dat ergens 
bij de verwerking aan boord of in het laboratorium een fout is gemaakt. Dit is niet meer te achterhalen, 
maar op basis van de overige waarneming wordt het vak als homogeen beschouwd.  
 
De analyse van de mors (bijlage 11) geeft klasse 4 aan met als grootste probleem stoffen: zink en arseen. 
De sedimentvallen hebben ca. 8 cm. zwevend stof afgevangen met als eindoordeel klasse 2. Dit is 
aanzienlijk meer dan met de loding en visueel is waargenomen. De sedimentval geeft dus een 
overschatting van de sedimentatie. Uit de chemische analyse van het sediment blijkt het eindoordeel 
klasse 2 te zijn (zie bijlage 12) met als klassenbepalende stoffen kwik, koper, ΣPAK en HCB. Door het 
duidelijk ontbreken van zink en arseen lijkt de inhoud van de sedimentval voornamelijk afkomstig te zijn 
van recent aangevoerd sediment en/of geresuspendeerd materiaal uit de standaard gesaneerde 
omgevingen en niet van de morslaag die in resuspensie is gekomen. Conclusie is dat het dieper 
uitbaggeren van de putten om resuspensie te voorkomen of te verminderen effectief lijkt te zijn.  
 

                            
    Foto 9: standaard gesaneerd                          Foto 10:  randgebied 
 

4.1.4 Vak D-079 overdiepte 

 
Nadat het vak standaard gesaneerd is door de schaafkopzuiger  “Waddenzee” is de verdiepingsslag in 
het noordelijk gedeelte uitgevoerd door de wormwielzuiger HAM 291 (bijlage 9). Het vak is 40 cm 
verdiept. In het najaar is het vak opnieuw gepeild en is een verschil grid gegenereerd (bijlage 9). Er is 
goed te zien dat in het verdiepte gedeelte meer sedimentatie optreedt dan in het omliggende, hoger 
gelegen gebied. Na het kuberen blijkt dat de gemiddelde aanwas ca. 3 cm. bedraagt. 
 
De zinkanalyses (tabel 6) geven aan dat de toplaag van de bodem aanzienlijk schoner is dan het 
standaard gesaneerde gebied. Gezien de geringe spreiding van gehalten wordt dit vak als homogeen 
beschouwd. 
 
Tabel 6: zink analyses van het overdiepte gesaneerde vak (campagne 1) 

Coördinaat-
nummer 

Meetpunt 
RDIJ 

Gemeten 
mg/kg ds 

Gestandaardiseerd 
mg/kg ds 

klasse Geschatte 
morslaag 

(cm.) 
9 Km 8408A 60 90 0 2 
10 Km 8409A 44 55 0 2 
11 Km 8410A 36 55 0 2 
12 Km 8411A 44 56 0 2 
 
De analyse van de mors na verdiepen (bijlage 11) geeft klasse 2 als eindoordeel. Klassenbepalende 
stoffen zijn nikkel, koper, kwik, ∑ PAK.  
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De theoretische verwachting was dat de mors na het verdiepen schoner zou zijn dan van het standaard 
gesaneerde gebied. Dit blijkt niet het geval te zijn. Mogelijk oorzaak kan zijn dat de bemonstering ca. 1,5 
maand na het verdiept baggeren heeft plaats gevonden en rekening moet worden gehouden met de 
beïnvloeding van de morslaag in het overdiepte gesaneerde vak door mors uit de standaard gesaneerde 
omgeving. De sedimentvallen hebben gemiddeld 9 cm zwevend stof afgevangen. Ook in dit vak is het 
weer een overschatting van netto aanwas. De analyse van de inhoud geeft klasse 2 als eindoordeel met 
als probleemstoffen ∑ DDT’s. Opvallend is het feit dat er nu geen PCB worden aangetroffen terwijl die 
wel in de andere sedimentvallen zijn gemeten. 
 
Er is in totaal op 3 tijdstippen en op verschillende locaties naar de toestand van de toplaag in het 
overdiepte vak gekeken. Twee keer in het voorjaar en een keer in het najaar. In het najaar is er 
geconstateerd dat de bovenkant van de toplaag uit ca 5 cm samenhangende, maar wel bij het 
decanteren onder uitschuivende sediment van zachte samenstelling bestond. Een dunne 
onsamenhangende morslaag was niet meer te ontdekken. Het was op dat moment onduidelijk of de 
slappe 5 cm laag het recent gesedimenteerd materiaal was of de Zuiderzeelaag die week geworden is. 
Op het moment van de waarneming werd dit beoordeeld als de week geworden bovenlaag hoewel het 
vreemd is dat het week worden niet plaatsgevonden heeft in het standaard gesaneerde vak D-083. Uit 
de verschilkaart blijkt dat de mogelijkheid van recente sedimentatie niet uitgesloten kan worden. Dit zou 
betekenen dat er geen representatieve uitkomsten voor overdiepte sanering uit het ecotoxicologisch 
onderzoek kunnen komen omdat er voor ca. 50% nieuw materiaal is bemonsterd. Dit zou niet optreden 
indien de totale sanering als overdiepte zou worden uitgevoerd.  
 

4.2 Overzicht resultaten proeflocaties 
 
Tabel 7: Samenvatting van de resultaten van de lodingen, sedimentvallen en visuele beoordeling van de 
verschillende proefvakken.  
 

 Randgebied  
(-) 

Standaard  
(D-083) 

Put 
(D-098) 

Overdiepte 
(D-079) 

  Campagne 1     
Baggerwerktuig n.v.t. wormwiel schaafkop wormwiel 
Aantal boringen 4 8 4 4 
Gestandaardiseerde zinkgehalte 
(mg/kg ds) 

397-440 44-330 1597-3339 55-90 

Homogeniteit bodem op basis 
van zinkanalyses (geen mors) 

Homogeen Heterogeen Homogeen Homogeen 

Geschatte morslaag (cm) nvt 2 1-2 2 
NW4 Klasse morslaag - 2  

(Cd, Hg, Cu, 
ΣPAK) 

4  
(Zn, As) 

2  
(Hg, Cu, Ni, 
ΣPAK) 

     
  Campagne 2     
Gem. aanwas loding (cm) nvt -  4  3.2  
Gem. aanwas sedimentval (cm) nvt 11 8  9  
Geschatte morslaag visueel 
(boxcorer) (cm) 

nvt 1-2  3-4  4-5  

NW4 klasse sediment 2 2 (schoon) 
4 (vuil) 

4 2 

NW4 Klasse sedimentval nvt 2  
(Hg, Cu, ΣPAK, 
HCB) 

2  
(Hg, Cu, ΣPAK, 
HCB) 

2 
(Hg, Cu, ΣPAK) 
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5 Ecotoxicologisch onderzoek 
 
Het ecotoxicologisch onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel van het 
ecotoxicologisch onderzoek richt zich op de invloed van de restverontreiniging inclusief mors in het 
standaard gesaneerde gebied. In deze mengproef zijn een “schoon” sediment (Zuiderzeelaag) uit vak D-
079 en een “vuil”sediment (IJm-bruin) uit vak D-098, in verschillende verhouding met elkaar gemengd. 
Deze verhoudingen zijn gekozen aan de hand van voorspelde en waargenomen dikte van de morslaag. 
Van de nieuw ontstane sedimenten zullen sediment watersystemen gemaakt worden, welke voor een 
bepaalde periode blijven staan om in evenwichtssituatie te komen (± 4 weken). Hierna zijn er 4 bioassays 
op worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten worden de sediment watersystemen nog enkele 
maanden bewaard om verandering van de biologische beschikbaarheid in de tijd te kunnen 
onderzoeken. 
 
Het tweede deel richt zich op het aantonen van verschil in toxiciteit van de verschillende 
saneringsvarianten. Hierbij zijn 7 bioassays per saneringsvariant uitgevoerd met verschillende 
organismen. Daarnaast wordt voor de verschillende saneringsvarianten ook de biologische 
beschikbaarheid van de aanwezige verontreinigingen bepaald door middel van TENAX extractie en een 
Calciumchloride extractie. 
 

5.1 Beoordelingsmethodiek 
 
Voor de beoordeling van de waterbodemkwaliteit in Nederland wordt gebruik gemaakt van de 
zogeheten TRIADE-methode [19,20] beschreven in de richtlijn Nader Onderzoek. Deze 
beoordelingsmethodiek maakt gebruik van chemisch, ecotoxicologische en ecologische gegevens. 
Omdat in dit onderzoek geen ecologische gegevens (veldinventarisatie) verzameld konden worden is een 
nieuwe beoordelingsmethodiek gebruikt. In deze beoordelingsmethodiek wordt ook rekening gehouden 
met gevonden effecten die wel de gestelde criteriagrenzen overschrijden maar niet significant zijn ten 
opzichte van de referentie. In de TRIADE-methode geschiedt de classificatie van bioassay-resultaten op 
grond van het hoogst gevonden effect, terwijl voor de vraagstelling binnen ISK er vooral behoefte is aan 
onderscheidend vermogen. Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om te beoordelen met een zo 
groot mogelijk aantal verschillende bioassays, en de kwaliteit van het sediment uit te drukken op basis 
van het percentage bioassays dat significant effect geeft en door de mate van het gevonden effect in het 
oordeel te verwerken. 
 
Om de gevonden effecten in dit onderzoek te kunnen classificeren is er een nieuwe 
beoordelingsmethode opgezet die bestaat uit 2 onderdelen. In de eerste beoordeling wordt er gekeken 
naar het percentage bioassays welke een significant afwijkend effect geven ten opzichte van een 
referentie sediment. Op basis van gestelde criteria wordt een indeling in kwaliteitsklassen gemaakt.  
Het tweede onderdeel maakt een prioritering binnen de gevonden kwaliteitsklasse uit de eerste 
beoordeling. De prioritering gebeurt door eerst te kijken naar het aantal bioassays met een significant 
effect en dan naar de ranking-score van de gevonden effecten per sediment.  
 
Voor het eerste onderdeel in de beoordeling zijn de volgende grenzen vast gesteld: 
Criterium 1 : > 25% van de geteste bioassays geeft significant effect 
Criterium 2 : > 50% van de geteste bioassays geeft significant effect 
 
   goede kwaliteit 
Overschrijding van criterium 1 ------------------- 

matige kwaliteit 
Overschrijding van criterium 2 -------------------  

slechte kwaliteit  
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Om de ranking-score vast te stellen wordt per parameter een waarde aan het gevonden effect gegeven. 
De hoogte van de waarde is afhankelijk van het aantal sedimenten die in het onderzoek zijn 
meegenomen. Gevonden effecten beneden de gestelde criteriagrenzen voor de desbetreffende 
parameter  worden altijd met de laagste waarde (=1) beoordeeld. In bijlage 14 zijn de vast gestelde 
criteria grenzen per parameter van elke uitgevoerde bioassay weergegeven. Het aantal te verdelen 
punten is afhankelijk van het aantal geteste sedimenten. Bij 4 geteste sedimenten zal de parameter met 
het hoogste effect 4 punten krijgen en de parameter met het laagste effect 1 punt. Door voor alle 
parameters per sediment deze punten op te tellen krijg je een ranking-waarde die minimaal gelijk is aan 
het aantal parameters per sediment. De ranking-waarde bedraagt maximaal het aantal parameters per 
sediment vermenigvuldigd met het hoogste aantal te scoren punten, wat gelijk is aan het aantal geteste 
sedimenten.  
Bijvoorbeeld: op 4 sedimenten zijn vijf bioassays uitgevoerd met in totaal 8 parameters. Het punten 
aantal voor de afzonderlijke parameters kan ten hoogste 4 bedragen (4 sedimenten). De laagste ranking-
waarde is dan 8 en de hoogste 32.  
 

5.2 Resultaten bioassays 

5.2.1 Mengproef en saneringsvarianten 

 
De bioassays zijn uitgevoerd door Aquasense [6]. Er is één poriewater bioassay met Vibrio fisheri 
(bacterie) uitgevoerd en vier sediment bioassays met Chironomus riparius (muggenlarf), Hyalella azteca 
(amphipode), Ephoron virgo (haft) en Caenorhabditis elegans (nematoden). Voor de nematodentest was 
afgesproken dat deze met Plectus acuminatus uitgevoerd zou gaan worden. Plectus is een soort  die in 
de waterbodem voorkomt. Na uitgebreid testen is het niet gelukt om deze test goed te kunnen 
uitvoeren. Daarom is besloten om Plectus te vervangen voor Caenorhabditis. Caenorhabditis is een soort 
die in de droge bodem voorkomt en waarmee al ervaring is opgedaan in bodemonderzoek. 

5.2.2 Resultaten bioassays mengproef 

 
In deze paragraaf zijn de uitgewerkte resultaten weergegeven, terwijl de ruwe resultaten in bijlage 15 
zijn vermeld. In tabel 8 is een overzicht gegeven van gevonden resultaten in de uitgevoerde bioassays 
met de mengmonsters. De geelgemarkeerde waarden geven een significant verschil ten opzichte van het 
referentie sediment aan. 
 
Tabel 8: Overzicht van de gevonden resultaten in de bioassays met de mengproef   

bioassayst Vibrio 
fisheri 

Chironomus riparius Hyalella azteca Ephoron virgo Caenorhabditis 
elegans 

parameters TI 
(100/EC20) 

sterfte 
(%) 

Groei 
remming 

(%) 

droogge
wicht L4-

larven 
(mg) 

sterfte 
(%) 

groei (mg) sterfte 
(%) 

groei 
(mm) 

sterfte 
(%) 

lengte 
(mm) 

controle 
sediment 

        12 1.164 

slib referentie  4 8 0.57 13.8 0.054 16.7 0.371 8 1.154 

ZY 1-0 2.5 (1) 17 (4) 21 (2) 0.33 (1)  8.8 (1) 0.051 (1) 25.0 (3) 0.321 (1) 52 0.357 

ZY 9-1 2.5 (1) 10 (1) 40 (3) 0.19 (4) 16.3 (1) 0.032 (3) 11.3 (1) 0.240 (2) 30 0.383 

ZY 3-1 3.2 (3) 11 (3) 18 (1) 0.27 (2) 17.5 (1) 0.052 (1) 13.8 (1) 0.230 (4) 44 0.362 

ZY 0-1 5.6 (4) 8   (1)  47 (4) 0.25 (3) 36.3 (4) 0.023 (4) 45.0 (4) 0.232 (3) 26 0.484 

ZY 1-0: alleen schoon sediment (Zuiderzeelaag/ overdiepte) 
ZY 9-1: negen delen schoon sediment en één deel verontreinigd sediment  
ZY 3-1: drie delen schoon sediment en één deel verontreinigd sediment 
ZY 0-1: alleen verontreinigd sediment (IJm-bruin/put) 
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De nematodentest met Caenorhabditis is niet meegenomen in de beoordeling omdat er grote 
vraagtekens zijn bij de uitvoering en de gevonden resultaten van de test. Caenorhabditis is een 
terrestisch organisme. In Duitsland wordt deze ook gebruikt in waterbodem onderzoek, maar is nog in 
ontwikkeling. In het controle sediment en het referentie sediment is de overleving goed. In de 
onderzoekssedimenten is geen duidelijk onderscheidt tussen de verschillende sedimenten aangetoond. 
Het lijkt erop dat de gevonden effecten niet alleen door verontreinigingen worden veroorzaakt. 
 
In het monster ZY 1-0 wordt alleen een licht effect gevonden in de bioassays met Vibrio fisheri. Voor de 
parameters sterfte voor Chironomus riparius en Ephoron virgo is wel een lichte verhoging ten opzichte 
van het referentiesediment te zien. In het mengmonster ZY 9-1 wordt een licht effect in de bioassay met 
Vibrio fisheri en een effect op de groei van Chironomus riparius geconstateerd. In het mengmonster ZY 
3-1 wordt  in de bioassays met Vibrio fisheri, Chironomus riparius en Ephoron virgo een significant 
effect gevonden. 
Het monster ZY 0-1 geeft in de bioassays Vibrio fisheri, Chironomus riparius en Hyalella azteca een 
significant effect op de verschillende parameters te zien. 
 
Tabel 9: Overzicht van de scoren van de twee beoordelingmethode met de eindbeoordeling per 
sediment. 
 Percentage bioassays 

effect 
effect ranking Eindbeoordeling 

Sediment                (max. 4) ( 8 – 32)   
ZY 1-0    25%      1            14 goede kwaliteit 
ZY 9-1    50%      2           16 matige kwaliteit  
ZY 3-1    75%      3                 16 slechte kwaliteit (1) 
ZY 0-1    75%      3 27  slechte kwaliteit  (2) 
 
De classificatie op basis van het percentage bioassays met significante effecten levert een goede indeling.  
De tweede beoordeling maakt onderscheid binnen de gevonden kwaliteitsklasse. Eerst wordt gekeken 
naar het aantal bioassays met een significant effect. Vervolgens worden de scores van alle parameters 
voor één monsterpunt bij elkaar opgeteld en hier een ranking in gemaakt. 
 
Doordat er soms wel verhoogde waarde voor een parameter gevonden wordt maar deze niet significant 
verschilt van de controle, door bijvoorbeeld een grote spreiding in de gevonden gegevens, wordt dit niet 
meegenomen in de beoordeling. De classificatie door middel van ranking van de effecten neemt ook 
“geen” significant effect mee in de beoordeling, zoals bij de parameter sterfte in de Chironomus riparius 
test. Sediment ZY 1-0 (schoon) wordt beoordeeld als een sediment van goede kwaliteit. Het sediment  
ZY 9-1  (10% vuil) wordt beoordeeld als een sediment van een matige kwaliteit. De sedimenten ZY 3-1 
(25% vuil) en ZY 0-1 (vuil) worden beide beoordeeld als sedimenten van een slechte kwaliteit, waarbij 
ZY 0-1 door de mate van de gevonden effecten hoger in de ranking komt te staan. 
 

5.2.3 Resultaten bioassays per saneringsvariant 

 
In deze paragraaf zijn de uitgewerkte resultaten van de bioassays uitgevoerd per saneringsvariant 
weergegeven. De ruwe resultaten zijn vermeld in bijlage 16. In tabel 10 en 11 zijn de gevonden waarden 
vermeld per parameter voor de verschillende bioassays. De gearceerde waarden verschillen significant 
van de referentie of controle sediment. De score van de mate van effect per parameter is vermeld tussen 
haakjes. 
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Tabel 10: Overzicht van de gevonden resultaten in bioassays per saneringsvariant 

bioassays Vibrio 
fisheri 

Chironomus riparius Hyalella azteca Ephoron virgo Caenorhabditis 
elegans 

parameters TI 
(100/EC20) 

sterfte 
(%) 

groei 
remming 

(%) 

d.w. L4-
larven 
(mg) 

sterfte 
(%) 

groei  
(mg) 

sterfte 
(%) 

groei  
(mm) 

sterfte 
(%) 

lengte 
(mm) 

controle 
sediment 

    6.3 0.017 3.8 1.04/1.251 12 1.164 

slib referentie  8.0 14.0 0.810 5.0 0.066 2.5 1.15 8 1.154 
randgebied 4.1  (1) 19.0 (3) 23.0 (1) 0.390 (5)  3.8 (1) 0.011 (3) 0.0 (1) 0.95 (4) 36 0.381 
put 12.6 (5) 16.1  

(2) 
39.7 (3) 0.549 (2) 22.5 (5) 0.016 (1) 18.8 (1) 0.92 (5) 42 0.537 

overdiepte 5.7  (3) 34.0  
(4) 

40.0 (4) 0.530 (3) 10.0 (1) 0.014 (2) 33.8 (5) 0.98 (3) 40 0.405 

standaard  
gesaneerd 
schoon 

6.5  (4) 46.0 (5) 47.0 (5) 0.635 (1)  6.3 (1) 0.010 (4) 30.0 (4) 1.16 (1) 38 0.315 

standaard  
gesaneerd 
vuil 

4.8  (2) 14.0 (1) 24.0 (2) 0.415 (4)  5.0 (1) 0.010 (4) 5.0 (1) 1.071 (2) 32 0.525 

1 gemeten aan dode exemplaren      
   
 
Tabel 11: Overzicht van de gevonden resultaten in bioassays per saneringsvariant met het overzicht van 
de scoren van de twee beoordelingmethoden met de eindbeoordeling per sediment 

bioassays Daphnia magna Chydoriden Percentage 
bioassay 
effect 

Effect ranking eindbeoordeling 

parameters NOEC sterfte 
(vol %) 

NOEC reproductie 
(vol.%) 

Sterfte 
(%) 

Lengte 
(mm) 

(max. 6) (12- 60)  

controle 
sediment 

  0 0.305    

slib referentie 100 100  0  0.325    
randgebied 100 (1) 100 (1) 0 (1) 0.315 (1) 50   (3) 23  matige kwaliteit (4) 
put 100 (1) < 10 (5) 0 (1) 0.315 (1) 83   (5) 32  slechte kwaliteit 
overdiepte 100 (1) 100 (1) 0 (1) 0.305 (1) 33   (2) 29  matige kwaliteit (2) 
standaard 
gesaneerd 
schoon 

100 (1) 100 (1) 0 (1) 0.311 (1) 33   (2) 29  matige kwaliteit (1)  

standaard 
gesaneerd 
vuil 

100 (1) 100 (1) 0 (1) 0.350 (1) 50   (3) 21  matige kwaliteit (3)  

 
Het randgebied geeft in 3 van de 6 bioassays (50%) een significant effect te zien. Deze bioassays zijn 
Vibrio fisheri, Chironomus riparius en Ephoron virgo. De score van de ranking-waarde geeft geen 
aanleiding voor het ophogen van deze beoordeling. In het randgebied wordt met name effecten 
gevonden op organismen in de sedimenttesten. 
  
De vervuilde put geeft in 5 van de 6 bioassays een significant effect. Alleen in de bioassay met 
chydoriden wordt geen significant effect gevonden. Deze resultaten duiden er op dat het sediment uit de 
put ernstige effecten op organismen veroorzaakt en wordt beoordeeld als slechte kwaliteit. De score van 
de ranking-waarde geeft geen aanleiding voor het ophogen van deze beoordeling. Ten opzichte van de 
andere gesaneerde vakken geeft dit vak de meeste risico’s op effecten voor bodemorganismen. 
 
Het sediment uit het overdiepte gesaneerde vak laat in 2 van de 6 bioassays een significant effect zien, 
daarnaast is de score van de ranking-waarde in effecten erg hoog. Dit wordt veroorzaakt door de hoge 
sterfte in de bioassay met Chironomus riparius en Ephoron virgo. Dit sediment komt uit hetzelfde 
saneringsvak als monster ZY 1-0 uit de mengproef maar is 5 maanden later bemonsterd. Gezien de 
hoeveelheid sedimentatie, beschreven in paraaf 4.2.4., van ca. 5 cm. kan er niet meer vanuit gaan 
worden dat de ecotoxicologische kwaliteit van deze sedimenten nog overeen komen.  
Gezien de resultaten treedt een duidelijk verslechtering in chemische en ecotoxicologische kwaliteit op. 
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Het sediment uit het vak standaard gesaneerd “schoon” geeft in 2 bioassays een significant effect nl. in 
de bioassays met Vibrio fisheri. Het eindoordeel van het sediment is een matige kwaliteit. De score van 
de ranking-waarde in effecten is precies gelijk aan die van het overdiepte gesaneerde vak, maar hoog ten 
opzichte van het standaard gesaneerde vak “vuil”. De saneringsvarianten standaard gesaneerd “schoon” 
en overdiepte gesaneerd laten precies hetzelfde resultaat zien. Dat het standaard gesaneerde vak in de 
uit eindelijk rangorde hoger geplaatst wordt dan het overdiepte gesaneerde vak komt doordat het 
overdiepte gesaneerde vak één parameter met significant effect meer scoort. 
 
In het overdiepte vak en het standaard gesaneerde vak “schoon” is de score van de ranking-waarde van 
effecten hoog. Met name de relatieve hoge effecten voor sterfte en groeiremming in de bioassays met 
Chironomus riparius tellen zwaar mee. In de bioassays wordt een verhoogd effect op organismen 
gevonden. Dit zou kunnen duiden op een (tijdelijke) verhoogde beschikbaarheid van een aantal stoffen, 
maar eventueel ook op een veranderde samenstelling van de bodem (compacter, voedselarmer) 
waardoor deze (tijdelijk) minder geschikt is voor organismen. 
 
Het vak standaard gesaneerd “vuil” laat een zelfde beeld zien als het randgebied. In 3 van de 6 
bioassays wordt een significant effect gevonden terwijl de ranking-waarde van effecten erg laag is. De 
bioassays met een significant effect zijn Vibrio fisheri, Chironomus riparius en Ephoron virgo. Ook in het 
standaard gesaneerde vak kunnen nog steeds effecten op bodemorganismen aangetroffen worden. Het 
eindoordeel van het sediment is een matige kwaliteit. 
 
De uiteindelijke ranking in sedimentkwaliteit van de verschillende saneringsvarianten is: standaard 
gesaneerd “schoon”, overdiepte gesaneerd, standaard gesaneerd “vuil”, randgebied en put. 
 

5.3 Resultaten chemische analyses 
 

5.3.1 Chemische analyses mengproef 

 
De gemeten totaal gehalten van de gebruikte sedimenten in de mengproef en de toetsing aan NW4 
staan vermeld in bijlage 17. In tabel 12 zijn de bepalende parameters weergegeven. Van de sedimenten 
in de mengproef is geen biologische beschikbare fractie bepaald. 
Het opmengen van schoon Zuiderzee sediment met 10% vervuild IJm-bruin sediment heeft maar een 
geringe verandering in de fysische en chemische samenstelling van het sediment tot gevolg. Voor de 
parameters kwik, cadmium, zink en PCB wordt een lichte verhoging in gehalten gemeten, maar die 
hebben geen invloed op de eindbeoordeling van NW4-toetsing. 
Het opmengen van schoon Zuiderzee sediment met 25% IJm-bruin sediment heeft geen invloed op de 
fysische samenstelling van het sediment, daarentegen wel op de chemische samenstelling. Met name de 
verhoging van de  PCB gehalten is dusdanig dat er een classificatie in klasse 3 plaats vindt. Ook de 
gehalten aan zware metalen zoals cadmium, koper en zink nemen toe. HCB wordt licht verhoogd en valt 
in klasse 2. De klassenindeling op basis van NW4-toetsing is klasse 3. Het sediment van IJm-bruin valt in 
klasse 4 waarbij arseen en zink de klasse bepalende parameters zijn. 
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Tabel 12: Overzicht van bepalende parameters van de gebruikte sedimenten in de mengproef. 

sedimenten ZY 1-0 ZY 9-1 ZY 3-1 ZY 0-1 
parameters     
org. stof (%) 4.68 5.76 5.13 9.90 
lutum (%) 28.92 28.16 27.59 24.07 
kgv < 2µm (%) 17.50 17.80 17.50 19.00 
klassenindeling     
 kwik  2 2 3 
 Arseen    4 
 cadmium   2 3 
 koper   2 3 
 zink   2 4 
 HCB   2 3 
 PCB   3 3 
 PAK 2 2 2 2 
eindklasse 2 2 3 4 
  

5.3.2 Chemische analyses saneringsvarianten 

 
Van de sedimenten van de verschillende saneringsvarianten zijn zowel de totaal gehalten als de 
biologische beschikbare gehalten gemeten. De meetresultaten zijn vermeld in bijlage 13. In figuur 3 
staan de totaal gehalten en de beschikbare gehalten van enkele organische microverontreinigingen 
grafisch weergegeven. Deze zijn representatief voor de verschillende stofgroepen. 
In bijlage 17B zijn de resultaten van de NW4-toetsing met totaal gehalten opgenomen. In tabel 13 zijn 
de bepalende parameters weergegeven. 
 
Tabel 13: Overzicht van bepalende parameters van de sedimenten uit de saneringsproefvakken  

sedimenten randgebied put overdiepte standaard 
gesaneerd 
schoon 

standaard 
gesaneerd vuil 

parameters      
org. stof (%) 6.90 7.93 4.14 3.45 3.45 
lutum (%) 26.60 21.80 21.00 32.10 32.10 
kgv < 2µm (%) 26.60 17.90 21.00 32.10 32.10 
klassenindeling      
 kwik 2 3 0 0 2 
 Arseen 0 4 0 0 0 
 cadmium 2 2 1 1 2 
 koper 2 3 0 0 0 
 zink 1 4 1 0 1 
 HCB 2 2    
∑ PCB 0 3 0 0 0 
∑ PAK 2 3 0 0 4 
eindklasse 2 4 21 21 4 
1 Op basis van individuele PCB’s 
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Voor de stofgroep chloorbenzenen is als voorbeeld HCB grafisch weergegeven. De hoogste totaal 
gehalten van chloorbenzenen zijn gemeten in het saneringsvak put. Ook in het randgebied zijn nog 
chloorbenzenen gemeten. In de gesaneerde gebieden overdiepte, standaard schoon en standaard vuil 
zijn de chloorbenzenen niet of nog maar in zeer lage gehalten gemeten. De “biologische” 
beschikbaarheid van chloorbenzenen is het grootst in het randgebied. Uitzonderingen hierop zijn 
124TCB en 1234TeCB waar een licht verhoogde beschikbaarheid in de gesaneerde vakken overdiepte, 
standaard schoon en standaard vuil is waargenomen. Voor de stofgroep PCB’s is PCB153 als voorbeeld 
weergegeven, de overige PCB’s geven een zelfde beeld te zien. PCB153 is een belangrijke stof voor 
doorvergiftiging en samen met PCB138 zijn hier de hoogste gehalten voor gemeten. De hoogste totaal 
gehalte voor de PCB’s zijn gemeten in het gesaneerde vak “put”. De totaal gehalten in het gesaneerde 
vak “standaard vuil” en het randgebied liggen een factor 2 á 3 lager dan in de put. In de gesaneerde 
vakken “overdiepte” en “standaard schoon” zijn totaal gehalte van PCB’s gemeten die een factor 6 á 10 
lager liggen dan in het saneringsvak “put”. Alhoewel de totaal gehalten in de gesaneerde vakken 
overdiepte en standaard schoon duidelijk afnemen, neemt de fractie “biologische” beschikbaarheid toe 
ten opzichte van het randgebied en ligt nagenoeg gelijk aan de gesaneerde “put” (ca. 25%). De 
“biologische” beschikbare fractie van PCB’s in het saneringsvak standaard vuil is gelijk aan die van het 
randgebied (ca. 15%).  
Voor de stofgroep PAK worden benz(a)anthraceen, fenantreen, benz(a)pyreen en fluorantheen als 
voorbeelden weergegeven. Ook voor deze stofgroep zijn in het gesaneerde vak “put” de hoogste 
gehalten gemeten. De totaal gehalten in het randgebied en het gesaneerde vak “standaard vuil” liggen  
een factor 2 á 3 lager dan gemeten in de put. In de gesaneerde vakken “overdiepte” en “standaard 
schoon”  liggen de gemeten totaal gehalten een factor 5 á 10 lager dan in het randgebied en wel tot een 
factor 20 lager dan gemeten in de put. Voor de saneringsvakken “overdiepte” en “standaard schoon” is 
een duidelijke toename te zien in de “biologische” beschikbaarheid van de PAK.   
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Figuur 3: Overzicht van de totaal gehalten en de beschikbare gehalten van enkele organische 
microverontreinigingen. linksboven: hexachloorbenzeen; rechtsboven: polychloorbifenyl 153; links 
midden: benz(a)antraceen; rechtsmidden: fenantreen; linksonder: benz(a)pyreen; rechtsonder: 
fluorantheen. 
 
Voor alle gemeten organische microverontreinigingen blijkt dat de fractie van “biologische” 
beschikbaarheid in de saneringsvakken “overdiepte” en “standaard schoon” toeneemt ten opzichte van 
het randgebied. Voor sommige stoffen is de beschikbaarheid in deze vakken zelfs groter dan in de 
gesaneerde put. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat na de saneringsingreep er een anaërobe 
sedimentlaag boven komt te liggen die door omwoeling en dergelijke aëroob wordt. Mogelijk is de 
toegepaste baggermethode (schaafkop vs. wormwiel) van invloed op de mate van omwoeling en 
hiermee de mate van beluchting van de nieuw ontstane bovenlaag. 
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Figuur 4: Overzicht van de “biologische” beschikbare fractie zware metalen bepaald aan sedimenten uit       
de verschillende saneringsvakken in het Ketelmeer. Extractie is uitgevoerd met 0,01 M CaCl2.  
 
Voor de bepaling van de “biologisch” beschikbare fractie zijn de sedimenten behandeld met een zwakke 
extractie (0,01 M CaCl2) zodat alleen de metalen die vrij in oplossing zijn en de licht gebonden metalen 
gemeten worden. In figuur 4 zijn de zware metalen weergegeven die “biologisch” beschikbaar zijn. In 
bijlage 13.1 worden de gemeten gehalten vermeld en in bijlage 13.2 worden de beschikbare fractie 
weergegeven.   
In het sediment van het randgebied is een zeer kleine fractie van arseen (<1%) biologisch beschikbaar. 
Daarnaast zijn ook mangaan (ca. 6%) en molybdeen (2%) biologische beschikbaar. In het sediment van 
de put is alleen biologische beschikbaarheid voor Mangaan (7,3%) en Molybdeen (3,7%) aangetoond. 
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In het sediment uit het overdiepte gesaneerde vak is van het totaal aanwezige Arseen 2% biologische 
beschikbaar, dit komt overeen met een gehalte van 0.285 mg/kg ds. IJzer is voor ruim 3% biologisch 
beschikbaar, terwijl Mangaan en Molybdeen voor resp. 2,5 en 1,9% biologisch beschikbaar is. In 
sediment uit het standaard gesaneerde schone vak is de beschikbaarheid van Arseen afgenomen tot 0,1 
%. De biologische beschikbaarheid van IJzer is 3,7%, van Mangaan 4,3% en van Molybdeen 3,1%. In 
het standaard gesaneerde vuile vak is de biologische beschikbaarheid van Arseen 0,5%, van IJzer 9,6%, 
van Mangaan 5,5% en van Molybdeen 4,9%. 
 
De aanwezigheid van biologisch beschikbaar IJzer duidt op een aëroob milieu, terwijl Mangaan vooral in 
een anaëroob milieu beschikbaar is. De saneringsingreep heeft er dus voor gezorgd dat anaëroob 
sediment  in aëroob  sediment is veranderd. In de tijd zal, indien geen nieuwe verstoringen optreden, het 
sediment weer anaëroob worden, met uitzondering van de bovenste 1 – 2 cm. waarin bodemorganismen 
voor bioturbatie zorgen. Het lijkt erop dat met het minder beschikbaar worden van Mangaan de 
beschikbaarheid van Arseen wordt verhoogd. In het saneringsvak overdiepte wordt voor een aantal 
zware metalen een verhoging van de beschikbare concentratie gevonden ten opzichte van de andere 
saneringsvarianten. Dit geldt met name voor Arseen, maar ook voor Zink en Nikkel. De totaal gehalten 
zijn na de ingreep ongeveer een factor 2 lager dan de totaal gehalten gemeten in het randgebied, terwijl 
de biologische beschikbare gehalten een factor 3 voor Zink en een factor 10 voor Arseen hoger liggen.  
 
Omdat er theoretisch vanuit gegaan mag worden dat de biologische beschikbare fractie in het 
bovenstaande water opgelost kan worden zijn de gemeten biologisch beschikbare gehalten, uit gedrukt 
in µg/l, vergeleken met de MTR oppervlaktewater opgelost (zie bijlage 13.3). Hieruit blijkt dat voor het 
randgebied en de put er voor HCB een overschrijding van de MTR (0,009 µg/l) optreedt. Voor het 
overdiepte gesaneerde vak treedt er voor zowel Arseen als voor Zink een overschrijding van de MTR (As: 
25 µg/l; Zn: 9,4 µg/l) op. 
 
Indien in het standaard gesaneerde vak zou worden overwogen om de morslaag onder te ploegen, 
waardoor de bodem aëroob gemaakt wordt, moet rekening gehouden worden met een drastisch 
verhoging van de biologische beschikbare fractie voor een aantal stoffen. Door het omwoelen van de 
bodem kunnen deze stoffen in het oppervlaktewater worden gebracht  en in schonere gebieden 
sedimenteren. Ploegen wordt derhalve afgeraden.       
 
 

5.4 Toxic Unit analyses 
 
Voor het verklaren en onderbouwen van gevonden effecten in bioassays wordt gebruik gemaakt van 
zogeheten Toxic Units (TU). Per organisme is de laagste No Observed Effect Concentration (NOEC) voor 
zoveel mogelijk bekende stoffen vastgesteld. Deze NOEC-waarden zijn omgerekend naar concentraties 
in standaard waterbodem. Voor het berekenen van de TU wordt  het gestandaardiseerde gehalte van 
een stof in de waterbodem gedeeld door de NOEC-waarden voor die stof voor het desbetreffende 
organismen. Indien TU > 1 kan deze stof verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten. De ∑TU 
wordt berekend door alle TU’s per stofgroep bij elkaar op te tellen. De afzonderlijke TU’s en de 
berekening zijn vermeld in bijlage 20. 
 

5.4.1 Mengproef TU totaal gehalten 

 
Voor de monsters van de mengproef is het mogelijk om van twee organismen (Chironomus riparius en 
Vibrio fisheri) een TU analyse uit te voeren omdat binnen de set van uitgevoerde bioassays alleen voor 
deze twee NOEC-waarden zijn vastgesteld. 
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Tabel  14: Overzicht van de ∑ Toxic Unit waarden per stofgroep en voor het totale sediment.  
mengmonster ZY 1-0 ZY 9-1 ZY 3-1 ZY 0-1 
Toxic Units C. riparius V. fisheri C. riparius V. fisheri C. riparius V. fisheri C. riparius V. fisheri 
∑ Zware metalen 0.20 0.03 0.39 0.07 0.60 0.13 2.03 0.51 
∑ PAK 0.58 0.23 0.58 0.23 0.58 0.23 0.58 0.23 
∑ OCB 0.60 0 0.49 0 0.55 0 0.29 0 
totaal TU (≥ 0.1) 1.08 0.17 1.50 0.17 1.34 0.17 2.64 0.62 
 
 
  
 

overschrijding ∑TU totaal = 1, maar geen effect gevonden op organismen 
overschrijding van ∑TU totaal = 1, verklaarbaarheid voor gevonden effecten 
overschrijding van ∑TU stofgroep= 1, verklaarbaarheid voor gevonden effecten 

 
Voor de som TU per stofgroep zijn alle afzonderlijke TU waarden per stof bij elkaar opgeteld. Voor de 
som TU voor het totale sediment zijn alleen de afzonderlijke TU waarden ≥ 0.1 bij elkaar opgeteld om te 
voorkomen dat de marges in de waarden te zwaar doorwegen op het geheel. 
 
De gevonden effecten in de bioassays met Chironomus riparius lijken goed verklaarbaar door de 
gevonden som TU totaal. In sedimentmonster ZY 1-0 wordt een ∑ TUtotaal gevonden van 1, in dit monster 
worden geen effecten in de muggenlarventest gevonden. In het mengmonster ZY 9-1 worden wel 
effecten op Chironomus riparius gevonden welke verklaarbaar zijn door ∑ TUtotaal. Hetzelfde geldt voor 
het mengmonster ZY 3-1. In het sedimentmonster ZY 0-1 wordt de verklaarbaarheid van de gevonden 
effecten door de ∑ TU zware metalen (2.03) gegeven. De stoffen Benzo(a)pyreen en endrin geven in alle 
sedimentmonsters een basis TU van ongeveer 0.7 – 0.9. Waarschijnlijk geven deze stoffen een basis 
stress bij de muggenlarven, waardoor een verhoging van de concentratie in zware metalen, zelfs als deze 
lager is dan TU =1, al effecten te weeg brengt. 
Voor de gevonden effecten in de bioassay met Vibrio fisheri kan aan de hand van de gebruikte gegevens 
geen verklaring worden gevonden. Wel wordt er bij een toename van effect een toename van de ∑ TU 
zware metalen gevonden, maar deze blijft onder de gestelde criteriumwaarden van 1.    
 
 

5.4.2 Saneringsvarianten TU analyse totaal gehalten  

 
Van de set uitgevoerde bioassays op de sedimenten van de saneringsvarianten is het mogelijk om voor 
drie organismen een TU analyse uit te voeren, nl. Chironomus riparius, Daphnia magna en Vibrio fisheri. 
Voor deze drie organismen zijn voor verschillende stoffen NOEC-waarden vastgesteld. Voor de overige 
uitgevoerde bioassays kon geen TU analyse uitgevoerd worden over de gevonden effecten in deze 
testen kan dan ook geen uitspraak worden gedaan. 
 
Voor de som TU per stofgroep zijn alle afzonderlijke TU waarden per stof bij elkaar opgeteld. Voor de 
som TU voor het totale sediment zijn alleen de afzonderlijke TU waarden ≥ 0.1 bij elkaar opgeteld om te 
voorkomen dat de marges in de waarden te zwaar doorwegen op het geheel. 
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Tabel 15: Overzicht van de Toxic Unit waarden voor bepalende stoffen, ∑ Toxic Unit waarden per 
stofgroep en voor het totale sediment.  

sanerings- 
variant 

randgebied put overdiepte standaard 
gesaneerd 

schoon 

standaard 
gesaneerd vuil 

Toxic Units D. 
magna 

C. 
riparius 

V. 
fisheri 
 

D. 
magna 

C. 
riparius 

V. 
fisheri 
 

D. 
magna 

C. 
riparius 

V. 
fisheri 
 

D. 
magna 

C. 
riparius 

V. 
fisheri 
 

D. 
magna 

C. 
riparius 

V. 
fisheri 
 

cadmium 0.48 0.09 0.00 1.07 0.20 0.00 0.20 0.04 0.00 0.15 0.03 0.00 0.33 0.06 0.00 

kwik 0.12 0.00 0.00 0.48 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 
koper 0.33 0.21 0.08 0.52 0.33 0.12 0.14 0.09 0.03 0.08 0.05 0.02 0.13 0.08 0.03 
nikkel 0.76 0.27 0.01 0.86 0.31 0.01 0.65 0.23 0.01 0.43 0.15 0.01 0.32 0.11 0.01 
∑ Zware 
metalen 

1.95 0.74 0.15 3.72 1.45 0.33 1.16 0.45 0.07 0.79 0.32 0.04 1.12 0.47 0.09 

benzo(a)pyree
n 

0.03 0.34 0.00 0.07 0.92 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

fenantreen 0.02 0.01 0.17 0.09 0.04 0.61 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.24 
pyreen 0.04 0.07 0.00 0.12 0.20 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 0.11 0.00 
fluorantheen 0.04 0.06 0.01 0.12 0.17 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06 0.08 0.01 
naftaleen 0.09 0.02 0.04 0.36 0.08 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.12 0.03 0.05 
∑ PAK 0.32 0.54 0.26 1.07 1.58 0.73 0.07 0.09 0.06 0.14 0.09 0.05 0.42 0.31 0.35 
                
totaal TU 
(≥ 0.1) 

1.84 0.81 0.17 4.48 2.86 0.90 0.99 0.23 0.00 0.58 0.15 0.00 1.15 0.34 0.24 

 
 
  
 

overschrijding ∑TU totaal = 1, maar geen effect gevonden op organismen 
overschrijding van ∑TU totaal = 1, verklaarbaarheid voor gevonden effecten 
overschrijding van ∑TU stofgroep = 1, verklaarbaarheid voor gevonden effecten 

 
 
In tabel 15 zijn de belangrijkste TU gegevens uit bijlage 19 samengevoegd. Alleen voor de 
saneringsvariant put zijn de gevonden effecten in de bioassays met Daphnia magna en Chironomus 
riparius te verklaren op basis van de TU analyse. Voor Daphnia magna wordt voor de saneringsvarianten 
randgebied, overdiepte en standaard gesaneerd vuil een overschrijding van de som TU voor zware 
metalen gevonden, maar geen daadwerkelijke effecten in de bioassays. Indien er een TU analyse met de 
biologische beschikbare gehalten zou worden uitgevoerd geeft geen van de saneringsvarianten een 
overschrijding van som TU= 1 te zien. Op basis van biologische beschikbare gehalten kan voor geen van 
de gevonden effecten een verklaring worden gegeven. 
 
 

5.5 Discussie 
 
In de TU analyse wordt maar een beperkt aantal stoffen meegenomen omdat van veel stoffen er geen 
toxiciteitgegevens voor de desbetreffende organismen zijn. De TU analyse is maar op maximaal drie van 
de uitgevoerde bioassays toegepast. Voor een compleet beeld van verklaarbaarheid van gevonden 
effecten in de bioassays zouden ook van de andere organismen toxiciteitgegevens verzameld moeten 
worden en een TU analyse moeten worden uitgevoerd. 
 
Na herhaaldelijke pogingen bleek het niet mogelijk om de test met nematode Plectus acuminatus goed 
uit te voeren. Mogelijk is dit te wijten geweest aan de gebruikte procedure waarbij ingevroren 
sedimenten direct bij 20° Celsius werden ontdooid in plaats van ingevroren sedimenten eerst bij 5°C te 
laten ontdooien en hierna pas op 20°C te brengen. Uit latere testen, uitgevoerd bij het RIZA, blijkt dat er 
een grotere sterfte optreedt bij nematode die worden blootgesteld aan sedimenten die na het invriezen 
direct worden ontdooid bij 20° C. Mogelijk dat met deze methode er een explosieve groei van bacteriën 
plaats vindt die het zuurstofgehalte dusdanig verlagen dat de nematoden sterven. Bij het RIZA zal hier 
verder onderzoek naar gedaan worden. 
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Ter vervanging van de bioassays met nematode Plectus acuminatus is de bioassays met nematode 
Caenorhabditis elegans uitgevoerd. Deze bioassays wordt veel toegepast bij ecotoxicologisch onderzoek 
in droge bodem. De verkregen resultaten waren van een dusdanige kwaliteit en wegens gebrek aan 
ervaring met deze bioassay op waterbodems is besloten om de resultaten niet mee te nemen in de 
beoordeling. Momenteel is er nationaal en internationaal overleg gaande om te onderzoeken of het 
mogelijk is om deze testen verder te ontwikkelen om te kunnen opnemen in een standaard set met 
testen voor waterbodems. 
 
De gebruikte beoordelingsmethodiek in het ecotoxicologische onderzoek is in dit project voor het eerst 
toegepast. Er is dus nog geen referentie kader waar tegen getoetst kan worden. Voor het gebruik van 
deze beoordelingsmethodiek geldt hoe meer verschillende bioassays er worden ingezet, hoe 
betrouwbaarder de methode. Er wordt dan ook aanbevolen om minimaal 5 bioassays, maar liever meer, 
in te zetten om een redelijke verdeling in sedimentkwaliteitsklassen te kunnen maken die onderscheidend 
is. 
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6 Conclusie en Aanbevelingen 
 

6.1 Algemeen 
 
In dit project is aangetoond dat ecotoxicologische verschillen tussen de saneringsvarianten en in de 
mengproef door het inzetten van bioassays gemeten kan worden. Hiermee zijn de ecotoxicologische 
doelstellingen in dit project gehaald.  
 
 
Tabel 16: Samenvattende tabel van de gevonden ecotoxicologische gegevens in de mengproef en de 
saneringsvarianten. 

mengproef saneringsvarianten 
standaard gesaneerd 

sedimenten 
ZY 1-0 ZY 9-1 ZY 3-1 ZY 0-1 randgebied put overdiepte 

schoon vuil 

          
kwaliteitsbeoordeling 
o.b.v. bioassays 

goede matige slechte 
(1) 

slechte 
(2) 

matige (4) slechte matige (2) matige (1) matige 
(3) 

NW4-toetsing klasse 
sediment 

2 2 3 4 2 4 2 2 4 

verklaarbaarheid 
gevonden effecten 

- ja ja ja - ja - - - 

 
 

6.2 Mengproef 
 
Met de uitgevoerde bioassays is in de mengproef een goed onderscheid in verontreinigingsgraad aan te 
tonen. Bij toenemende gehalten aan microverontreinigingen vind een toename van effecten in de 
bioassays plaats.  
 
Het “schone” sediment (Zuiderzee) wordt beoordeelt als een goede sedimentkwaliteit. 
Het opmengen van één deel vuil sediment (IJm-bruin) met  negen delen schoon sediment (Zuiderzee) 
geeft al een verhoging van effecten op organismen te zien in de bioassays en wordt beoordeelt als een 
matige sedimentkwaliteit. Bij menging van drie delen schoon sediment met één deel vuil sediment 
worden nagenoeg dezelfde effecten in bioassays gevonden als in alleen verontreinigd sediment (IJm-
bruin). Het eindoordeel voor drie delen schoon en één deel verontreinigd sediment (ZY3-1) en voor 
alleen verontreinigd sediment (ZY 0-1) is een slechte sediment kwaliteit. Vanwege de hoge effectscore 
van alleen verontreinigd sediment (ZY 0-1) wordt deze binnen de sedimentklasse slecht als minst goede 
beoordeeld. 
 
Bij de uitvoering van de mengproef is een relatie legt tussen totaal gemeten gehalten aan 
verontreinigingen met de gevonden effecten in de bioassays. De bakken worden nog steeds bewaard. 
Aanbevolen wordt om een aanvullende set metingen te verrichten om te onderzoeken of de gevonden 
ecotoxicologische effecten afnemen in de tijd met een veronderstelde afname van de biologische 
beschikbaarheid in de tijd. Dit zou kunnen aantonen of gevonden effecten in de saneringsvarianten in de 
tijd afnemen. 
 
De gevonden effecten in de bioassays met Chironomus riparius zijn met behulp van de Toxic Unit 
analyse verklaarbaar.  
 
Indien voor de toekomst zou worden overwogen om na saneren de morslaag weg te ploegen, moet 
rekening worden gehouden met (onbedoelde) negatieve bijeffecten. Door het ploegen zal de bodem 
aëroob gemaakt worden, wat tot gevolg kan hebben dat de biologisch beschikbare fractie voor een 
aantal stoffen drastisch gaat stijgen.  
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Bovendien zullen door het omwoelen van de bodem deze stoffen met het zwevend materiaal in het 
oppervlaktewater worden gebracht  en zal er extra verspreiding van verontreinigingen in schonere 
gebieden, zoals IJsselmeer plaats vinden. Aanbevolen wordt om de aanvullende maatregel “ploegen” na 
saneren niet uit te voeren.       
 

6.3 Saneringsvarianten 
 
Bij de interpretatie van de waarnemingen in het overdiepte vak moet rekening gehouden worden met 
het feit dat de metingen hoogstwaarschijnlijk beïnvloed zijn door ca. 50% recent gesedimenteerd 
materiaal. Dit kan mors uit de standaard gesaneerde omgeving of recent aangevoerd sediment uit de 
IJssel betreffen. Beide hebben nagenoeg dezelfde kwaliteit 
 
Bioassays uitgevoerd op het sediment afkomstig uit de putten laten de hoogste significante respons in 
effecten zien. De eindbeoordeling van het sediment uit de putten is dat deze van slechte kwaliteit is. 
Sedimenten van de overige saneringsvarianten worden allen beoordeeld als een matige 
sedimentkwaliteit. Binnen deze sedimentkwaliteitsklasse komt op basis van het aantal bioassays met 
significant effect en de effectscore de volgende rangorde tot stand. Standaard gesaneerd “schoon”, 
overdiepte, standaard gesaneerd “vuil” en randgebied. 
 
Sediment uit het proefvak waar met overdiepte is gesaneerd laat de laagste totaal gehalten aan 
organische microverontreiniging zien ondanks de recente sedimentatie. Sediment uit de putten laat de 
hoogste totaal gehalten aan organische microverontreinigingen zien. Het standaard gesaneerde vak 
“schoon” komt qua totaal gehalten het meest overeen met het overdiepte gesaneerde vak, terwijl het 
standaard gesaneerde vak “vuil” in totaal gehalten het meest overeen komt met het randgebied.  
  
De fractie beschikbare organische microverontreinigingen (PAK en PCB) is in de gesaneerde gebieden 
sterk verhoogd ten opzichte van het randgebied waar geen ingreep heeft plaats gevonden.  
In de gesaneerde vakken overdiepte, standaard schoon en standaard vuil, wordt biologisch beschikbaar 
IJzer gemeten, wat duidt op een aëroob systeem. De beschikbare fractie van Mangaan wat duidt op een 
anaëroob milieu, neemt toe van het overdiepte gesaneerde vak, standaard gesaneerde vak schoon, 
standaard gesaneerde vak vuil, randgebied en put. In het overdiepte gesaneerde vak wordt de hoogste 
beschikbare fracties voor Arseen, Zink en Nikkel gevonden. Het aëroob worden van de toplaag (0 – 10 
cm.) heeft de beschikbaarheid van zware metalen verhoogd.  
 
Indien de beschikbare gehalten volledig in het oppervlaktewater opgelost zouden worden wordt in het 
randgebied en de put  voor HCB de MTR oppervlaktewater, opgelost overschrijden. In het overdiepte 
gesaneerde vak zou de MTR oppervlaktewater, opgelost voor Arseen en Zink worden overschreden. 
 
Het standaard gesaneerde gebied heeft na het saneren een heterogene bodem, welke uitéén loopt in 
chemische kwaliteit van klasse 2 tot klasse 4. Op basis van het aantal bioassays met een significant effect  
ten opzichte van een referentie, wordt  binnen het standaard gesaneerde gebied ca. 6 maanden na het 
saneren, nog ecotoxicologische verschil gemeten tussen standaard gesaneerd schoon en standaard 
gesaneerd vuil. 
 
Door het standaard saneren wordt een heterogene bodem opgeleverd. In twee van de acht monsters 
werd een relatief verhoogd zinkgehalte (klasse 2) aangetroffen. Na analyses van het mengmonster van 
bovengenoemde monsters (standaard gesaneerd “vuil”) blijkt deze in klasse 4 te vallen op basis van Som 
PAK. Hieruit volgt dat in ons proefvak ca. 25% van de opgeleverde bodem uit een chemische kwaliteit 
van klasse 4 bestaat, welke niet overeen komt met de resultaten van de chemische analyses van IJm-
bruin.  
 
Na de standaard sanering van vak D-079, later op overdiepte gebaggerd, bleef er nog een morslaag van 
ca. 2 cm. liggen welke geclassificeerd wordt als klasse 2. 
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Tabel 17: Samenvatting van de resultaten van de lodingen, sedimentvallen en visuele beoordeling van de 
verschillende proefvakken  

 Randgebied Standaard 
gesaneerd 

Put overdiepte 

  Campagne 1     
Baggerwerktuig n.v.t. wormwiel schaafkop wormwiel 
Aantal boringen 4 8 4 4 
Gestandaardiseerde zinkgehalte 
(mg/kg ds) 

397-440 44-330 1597-3339 55-90 

Homogeniteit bodem op basis 
van zinkanalyses (geen mors) 

Homogeen Heterogeen Homogeen Homogeen 

Geschatte morslaag (cm) nvt 2 1-2 2 
NW4 Klasse morslaag - 2  4  2 
     
  Campagne 2     
Gem aanwas loding (cm) nvt -  4  3.2  
Gem aanwas sedimentval (cm) nvt 11 8  9  
Geschatte morslaag visueel 
(boxcorer) (cm) 

nvt 1-2  3-4  4-5  

NW4 Klasse sedimentval nvt 2  2  2 
 
Naar verwachting is de kwaliteit van de bodem in de putten verslechterd ten opzichte van de situatie van 
voor de sanering en wij tonen met ons meetprogramma aan dat dit inderdaad zo is. 
 
In het sediment uit de sedimentval geplaatst in het midden van de put is geen Arseen en Zink 
aangetroffen. Resuspensie is in dit saneringsvak niet waargenomen waardoor het verdiept uitbaggeren 
van de put het beoogde effect sorteert.  
Uit lodingen en visuele waarnemingen blijkt dat extra verdieping, zoals in de putten en het overdiepte 
gesaneerde vak, zorgen voor een snellere afdekking van de bovenlaag dan in het standaard gesaneerde 
vak in een periode van 6 maanden met klasse 2 sediment. Door de snelle sedimentatie zal er nauwelijks 
vermenging met de onderlaag optreden. Hierdoor zal er in de putten sneller een schonere leeflaag voor 
bodembewonende organismen ontstaan.  
 
Door de afdekking van deze recent gesedimenteerde laag in het overdiepte gesaneerde vak kan de 
chemische en biologische kwaliteit van de toplaag iets verminderd zijn ten opzichte van de 
Zuiderzeelaag. Dit blijkt uit chemische analyses, maar komt niet tot uiting in de uitgevoerde bioassays. 
 
In het overdiepte gesaneerde vak en het standaard gesaneerde vak is na één zomer al een herstel van de 
toplaag zichtbaar in de vorm van aanwezige muggenlarven. 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat in het proefvak “randgebied” de IJm-bruin laag ca. 25 cm. dik was in 
tegenstelling tot de verwachtte laagdikte van maximaal 10 cm. 
 
Aanbevolen wordt op een later tijdstip een herhaalde loding van de proefvakken uit te voeren met het 
meetschip  “Westergat” om zodoende een beter inzicht te krijgen in de sedimentatiesnelheid van met 
name de putten en het overdiepte gesaneerde vak. 
 
Het onderzoek geeft gemeten verschillen binnen een aantal saneringsvarianten. Het betreft echter een 
momentopname. Aanbevolen wordt om de resultaten en bevindingen uit dit onderzoek zoveel mogelijk 
te gebruiken in de lange termijn monitoring (Evaluatie Sanering Ketelmeer) die opgezet wordt door het 
RIZA. Afhankelijk van de tijdsduur dat er een verschil is waar te nemen in bodemkwaliteit tussen de 
variant “overdiepte” en “standaard gesaneerd”, zou besloten kunnen worden om de wijze van saneren 
in de toekomst aan te passen. 
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