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Samenvatting 

Probleem 
 
In Nederland vinden al eeuwen baggerwerkzaamheden plaats. Met de opkomst van het 
milieubewustzijn in de jaren 80 werd ook onderkend dat niet alle baggerspecie even schoon 
was en er alternatieven voor reiniging, hergebruik of verantwoorde opslag ontwikkeld 
diende te worden. Hiertoe is in 1993 het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie 
(BVB) vastgesteld. Het beleidsstandpunt gaat in op de vraag wat een verantwoorde manier 
van bergen is.  
Echter, op veel gebieden was er toen nog onvoldoende kennis over hoe uitloging en 
verspreiding van verontreinigingen zou verlopen. Om met deze onzekerheden om te gaan is 
voor het voorspellen van de uitloging en verspreiding van een aantal ‘worst case’ aannamen 
uitgegaan. Als extra zekerheid wordt bovendien voor alle grote baggerspecie depots vereist 
dat er een monitoringsprogramma wordt uitgevoerd voor diverse verontreinigingen.  
 
Deze aanpak dient ruim 10 jaar later op een aantal punten heroverwogen en aangepast te 
worden. Door kennishiaten is niet alleen de bandbreedte voor het voorspelling van uitloging 
en verspreiding erg groot, maar wordt er vaak uitgegaan van:  
• een onrealistisch snelle verspreiding, 
• onrealistisch hoge concentraties in het depot en in het watervoerend pakket, en  
• een focus op risico’s op voor menselijke begrippen erg lange tijdschalen (10.000 jaar). 
Mede hierdoor ontstaat veel maatschappelijke onrust tegen het bergen in depots.  
Ook sluit het monitoringsprogramma vaak niet goed aan bij de voorspelde verspreiding. 
Hierdoor wordt onnodig vaak gemeten en wordt feitelijk keer op keer een blanco vastgesteld 
(= geen verspreiding).  
 
Dit rapport benaderd dit probleem vanuit de volgende invalshoeken: 
• historisch: hoe is het beleidskader tot stand gekomen en wat is er in het verleden gedaan 

aan het vergroten van de kennisbasis? 
• heden: welke recente ontwikkelingen kunnen voor een doorbraak zorgen in de 

kennishiaten rond depots? 
• toekomst: met concrete aanbevelingen over welke thema’s een speerpunt zouden moeten 

vormen om tot invulling van de belangrijkste kennishiaten in te vullen.  
• de praktijk: wat is de ervaring van de beheerders van depots en waar zien zij knelpunten 

en oplossingen? 
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Oplossingsrichting 
 
De oplossingsrichting ligt deels in het invullen van de kennishiaten, zodat de voorspelde 
verspreiding beter overeen komt met de werkelijkheid. Bovendien kan dan in het 
monitoringsprogramma beter rekening gehouden worden met de tijdschaal waarop een 
gidsstof realistisch gemeten kan worden. 
 

 
Figure 1 Schematische weergave van de impact van het invullen van kennishiaten op de nauwkeurigheid 

(bandbreedte) van de modelmatig voorspelde verspreiding van verontreinigingen 

 
Na afweging van de in het verleden onderzochte processen, de momenteel kansrijke 
ontwikkelingen en de gesprekken met de depotbeheerders komen een viertal kennishiaten 
naar voren waarmee naar schatting 2/3 van kennisleemte rond traditionele1 depots kan 
worden ingevuld: 
 

 

Figure 2  Belangrijkste kennishiaten 

                                                   
1 D.w.z. grootschalige depots, ingericht voor het onderwater bergen van verontreinigde 
waterbodem/baggerspecie. 
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Om het belang van b.v. één van deze kennishiaten (onzekerheid in de vrij opgeloste 
concentratie) te illustreren, wordt momenteel op basis van ‘worst case’ literatuurwaarden 
uitgegaan van een verdelingscoëfficiënt voor b.v. de probleemstof chryseen van Log(KOC) = 
5.70. De in het veld gemeten verdelingscoëfficiënt varieert van 4,00 tot 6,84. Dit houdt in 
dat de concentratie van chryseen in het poriewater een factor 700! kan verschillen. Dit 
betekend dat de uitloogflux van deze stof ook factoren af kan wijken t.o.v. de nu berekende 
flux. Niet alleen is de belasting van het grondwater (de flux) mogelijk foutief, ook de 
transportsnelheid in het watervoerend pakket is mogelijk niet correct. Beide factoren (flux 
en transportsnelheid) beïnvloeden het in de normeringskader als verontreinigd aangemerkte 
grondwatervolume.  
Bovendien blijkt dat de ‘worst case’ aanname niet in alle gevallen worst case is. Dit heeft 
uiteraard direct een sterke invloed op de mate van normoverschrijding en op de mate van 
uitloging. Alleen het bepalen van de locale verdelingscoëfficiënt (in tegenstelling tot de 
generieke laboratorium waarde) kan deze onzekerheid inperken. 
 
Wat te doen? 
 
In 2005 dient een meetprogramma te worden uitgevoerd ter invulling van de in 2004 
gedefinieerde belangrijkste kennishiaten. Een meer realistische benadering van 
verspreidingsrisico’s is tevens van belang voor het realiseren van depots in de Uiterwaarden  
langs de Rijn en de Maas in het kader van de ‘Ruimte voor de Rivieren’ projecten. 
  
 
locatie 

vrij opgelost 
org. micro’s 

vrij opgelost 
metalen 

potentieel 
beschikbare 
fractie       
org. micro’s 

potentie tot 
biologische 
afbraak 

Uiterwaarden depot  in 
Rijnstroomgebied 

x x x x 

Uiterwaarden depot in 
Maasstroomgebied 

x x x x 

IJsseloog x x x x 

Slufter  x   

 
Het belang van de keuze voor IJsseloog als één van de grootste depots van Nederland als 
studiegebied is evident. Voor dit depot is de meeste historische kennis beschikbaar, wordt al 
een uitgebreid en intensief meetprogramma uitgevoerd en is zeer uitvoerig stilgestaan bij 
een aantal kennishiaten vanuit de aanbodkant (de in het depot te bergen waterbodem vóór 
sanering).  
De tot nu toe geborgen specie in de Slufter is van een wat gevarieerdere achtergrond dan in 
het IJsseloog. Dit maakt de validatie van de vrij opgeloste concentratie / potentieel 
beschikbare concentratie een (te) kostbare zaak. Wel is het voor de Slufter wegens de eerder 
aangetoonde hoge sulfaat/sulfide gehalten meer dan aannemelijk dat metalen gebonden 
worden en niet voor uitloging en verspreiding beschikbaar zijn. Deze hypothese is daarmee 
eenvoudig te toetsen en sluit verdere discussie over metaal uitspoeling uit.  
 
Rond de condities in Uiterwaardendepots is nog veel meer onzekerheid. Alleen door nu al 
(voor aanleg) een goed meetprogramma op te stellen kunnen betrouwbare uitspraken voor 
de toekomst gedaan worden. 
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Hoe nu verder in 2005? 
 
Meten! 
 
Gevolgen voor beleid 
 
… en goed nadenken.  
 
Nadat het meetprogramma antwoord heeft gegeven op de belangrijkste vragen is het tijd 
voor reflectie op de in het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie gedane 
uitgangspunten. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: 
• Vormen depots zo’n groot risico en indien niet, hoe kan de risico perceptie veranderd 

worden? 
• Wat is de autonome ontwikkeling in het gebied (vooral van belang voor Uiterwaarden 

depots) en hoe verhoudt deze zich met de gevolgen van het aanleggen van een depot? 
• Moet/mag in de normstelling rekening gehouden worden met de autonome ontwikkeling 

en hoe wordt dan omgegaan met ‘natuurlijke’ normopvulling (door uitloging van 
vervuiling uit b.v. deklaaggronden of niet gesaneerde/onbekende bronnen) 

• Kijken we naar de juiste stoffen, of moet er meer naar effecten op een menselijke 
tijdschaal gekeken worden en daarmee naar andere stoffen: kijken we naar de geschikte 
gipsparameters voor monitoring? 

 
Voordat echter constructief aan beleidsbijstelling gedacht kan worden moeten eerste de 
kennishiaten ingevuld worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het voorliggende rapport is opgesteld in het kader van het project Residuberging en 
DepotBeheer (RDB, 2004) en richt zich op het onderdeel verspreiding van 
verontreinigingen uit grootschalige stortplaatsen voor baggerspecie naar het grondwater.  
 

Depot

Concentratie contouren verontreiniging

(ook wel verontreinigd volume genoemd)

Grondwater stromingsrichting

 
Figuur 1 Voorbeeld uitloging uit een depot naar het grondwater, dwarsdoorsnede ‘de diepte in’ door een depot  

 
Baggerspecie:  

Waterbodem (b.v. rivier, kanaal, sloot, meer of haven) die om diverse redenen (b.v. 
diepgang voor scheepvaart, in stand houden water afvoer capaciteit of milieu sanering) 
uit het watersysteem verwijderd wordt.  

Depot:  
Één van de mogelijke alternatieven verwerkingsalternatieven om baggerspecie welke in 
meer of minder mate verontreinigd is milieu hygiënisch verantwoord op te slaan.  

Depot uitloging: 
Het in de tijd vrijkomen van verontreinigingen uit een depot (afkomstig van de 
verontreinigde baggerspecie).  

Verontreinigd volume : 
De verspreiding van vrijgekomen verontreinigingen in het grondwater. De tot boven de 
streefwaarde concentratie verontreinigde deel van het grondwater wordt het 
verontreinigd volume genoemd  

Streefwaarde contour: 
Een op de streefwaarde gebaseerde concentratiegrens. Wordt gebruikt om het 
verontreinigd volume te visualiseren. 
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Hoofddoel is een beter inzicht in de verspreidingsrisico’s naar grondwater. Hierbij wordt 
uitgegaan van nieuwe inzichten in de chemie en biologie en in mindere mate in de 
geohydrologie. 
Nevendoel is het geven van aanbevelingen voor het vergroten van de betrouwbaarheid van 
modelvoorspellingen en voor een effectieve monitoringsstrategie. 
 

 
Figuur 2 Kenniscyclus,   focus op kennishiaten (dit rapport) & validatie (in 2005) 
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1.2 Stappenplan 
In het stappenplan wordt systematisch ingegaan op de verschillende onderdelen van dit 
rapport. Centraal staat de uitloging naar en verspreiding in het grondwater (conform de 
scope van het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie, 1993).  
 
Hoofdstuk 1: Plan van Aanpak 
Hoofdstuk 1 betreft de vraagstelling (door de projectgroep Stuurboord), de interpretatie van 
deze vraagstelling in het voorliggende Plan van Aanpak en de bevraging van (en bijsturing 
door) de voogden van het Plan van Aanpak. Dit om tot een balans te komen tussen 
praktijkproblemen/vragen vanuit de depotbeheerders en de meer theoretische kennishiaten. 
 
Hoofdstuk 2: De praktijk 
Gesprekken met depotbeheerders (IJsseloog, Slufter, Amerikahaven, Cromstrijen en 
Hansweert). Doel is enerzijds het verkrijgen van kennis over de huidige situatie met 
betrekking tot verspreiding & monitoring van depots en anderzijds terugkoppeling op basis 
van vragen, informatiebehoefte, en mogelijke vereenvoudiging van de monitoringsstrategie 
vanuit de praktijk van de beheerder. 
 
Hoofdstuk 3: Historie 
Een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen en 
hoe daar in het verleden bij de depots mee is omgegaan, waarop de uitgangspunten waren 
gebaseerd en welke op de verspreiding van invloed zijnde processen in het verleden zijn 
geëvalueerd (onzekerheidsanalyse/gevoeligheidsonderzoek).  
 
Hoofdstuk 4: Heden 
Een overzicht van hoe met de nieuwste (voortschrijdende) inzichten met de uitgangspunten 
omgegaan zou moeten worden en welke kennishiaten er hierbij zijn. Hieruit komen 
(voorzover mogelijk) de aanbevelingen voor verbetering van de modelberekening. 
 
Hoofdstuk 5: Toekomst 
De gevolgen van de 'nieuwe' uitgangspunten voor de emissie uit het depot en de 
verspreiding naar de omgeving. Voor zover nog geen berekeningen zijn uitgevoerd op basis 
van 'nieuwe' uitgangspunten zal een kwalitatieve beschouwing van de effecten gegeven 
worden. 
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1.3 Doelen 

1.3.1 Achtergrond 

Verspreiding van verontreinigende stoffen (zware metalen en organische verontreinigingen) 
uit baggerspeciedepots is een belangrijk onderwerp in de WM-vergunning en de vermeende 
omvang daarvan vormt één van de belangrijkste oorzaken voor de maatschappelijke 
weerstand die depots oproepen. Op grond van voorspellingen van verspreiding wordt een 
besluit genomen over de noodzaak tot het treffen van isolerende maatregelen en uiteindelijk 
de vergunbaarheid. Hierbij dient het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (BVB) uit 
1993 als toetssteen, met aangescherpte streefwaarden zoals opgenomen in de vierde nota 
waterhuishouding (NW4) uit 1998. 
De verwachte optredende verspreiding naar en in het grondwater wordt voorspeld met 
behulp van geohydrologische modelberekeningen. Het is noodzakelijk vanwege 
kennishiaten om daarbij aannamen te doen. Veelal worden zekerheden ingebouwd bij het 
doen van aannamen zodat de voorspellingen worst case zijn. Het terugdringen van de 
marges rond de kennishiaten leidt dan ook tot een realistischer worst case  scenario waarbij 
zaken als uitloging en verspreiding in het grondwater minder overschat worden. 
 
In vergunningen voor stortplaatsen voor baggerspecie is de verplichting opgenomen om de 
optredende verspreiding te monitoren. Onjuiste voorspellingen (teveel van de werkelijk 
optredende verspreiding afwijkende worst case aannamen) kunnen leiden tot een 
ineffectieve monitoringsaanpak (zowel in de strategie, de te monitoren stoffen als ook in de 
keuze voor het meetnet). Resultaten van een ineffectieve monitoring zijn moeilijk te 
interpreteren en kunnen aanleiding geven voor discussie’s tussen vergunningverlener en 
vergunninghouder. Deze onzekerheid is van invloed op het draagvlak bij omwonenden en de 
politiek. 

1.3.2 Doelstelling 

Het evalueren van beschikbare informatie uit het verleden, heden en de praktijk dient de 
volgende doelen. 
 
1. Het duidelijk krijgen van de voortgang in kennis sinds de invoering van het BVB en de 

evaluatie en kwantificatie (bandbreedte) van de belangrijkste nog resterende 
kennishiaten. 

2. Het beter bruikbaar worden van de resultaten van monitoring voor het opvullen van 
kennishiaten. 

3. Een betere onderbouwing en verantwoording van de monitoringsinspanning. 
4. Het wegnemen van onnodige maatschappelijke onrust over de vermeende ‘gevaren’ van 

baggerspeciedepots. 
 
In Hoofdstuk 3 (verleden) en hoofdstuk 4 (heden) wordt de achtergrond gegeven voor de 
onderbouwing van de speerpunten om tot een betere risico-inschatting voor verspreiding te 
komen. Deze hoofdstukken dragen bij aan de beantwoording van doelstelling 1. Resultaat is 
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het identificeren van de 4 belangrijkste kennishiaten waarmee naar schatting 2/3 van 
kennisleemte rond traditionele  depots kan worden ingevuld. 
 
In Hoofdstuk 5 wordt op basis van de kennis uit Hoofdstuk 3 en 4 per depot een voorzet 
gedaan of en hoe er slimmer gemeten kan worden tegen uiteindelijk geringere kosten. Dit 
draagt bij aan doelstelling 2  en 3.  In dit rapport wordt een voorzet gedaan wat en hoe er 
gemeten zou kunnen worden. Uitvoering van het daadwerkelijke meetprogramma wordt in 
2005 uitgevoerd.  
 
Voor doelstelling 4 wordt flankerend aan dit rapport een voorzet gedaan door het opstellen 
van een breed toegankelijke (niet zuiver gemeenschappelijke) samenvatting getiteld:  
‘Baggerspeciedepots: wat we al weten, wat we gaan meten‘ 
Doel is een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over de risico beleving 
van baggerspeciedepots.  

1.3.3 Afbakening 

Bij de verspreiding naar het grondwater spelen in hoofdzaak drie aspecten een rol: 
 
1. de chemie (werkelijke verdelingcoëfficiënt/opgeloste concentratie, retardatie, redox, 

speciatie en complexvorming e.d.). 
2. de biologie (vorming en afbraak (D)OC, afbraak van organische contaminanten, 

interactie met (macro)chemie). 
3. de geohydrologie (regionale grondwaterstroming, preferente stroombanen, 

poriestructuur e.d.). 
 
Hoewel op het gebied van de geohydrologie afgelopen jaren veel onderzoek is verricht en 
op een aantal punten bijstelling van voor MER studies berekende 
grondwaterstromingspatronen gerechtvaardigd is, is gezien de beschikbare middelen in dit 
rapport slechts ruimte voor een globale probleemverkenning op het gebied van de 
geohydrologie.  
Dit is uiteraard spijtig, maar de auteurs van dit rapport zijn van mening dat de grootte orde 
van bijstelling van de huidige inzichten op basis van nieuwe inzichten op het gebied van 
chemie (werkelijke verdelingcoëfficiënt) en biologie (beschouwing van afbraak) meer 
invloed heeft op de risico-inschatting en monitoringsaanpak van depots. 
 
Een tweede afbakening betreft het feit dat gekeken wordt naar het effect van het depot na 
aanleg. De inrichtingsfase en het daarbij mogelijk optredende stortverlies of b.v. het risico 
op herverontreiniging in het geval van stort in een open put wordt niet beschouwd.  
 
De focus is op verspreiding naar grondwater (conform de normstelling voor 
Beleidsstandpunt Verwijdering baggerspecie, 1993).  
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1.3.4 Aandachtspunten 

Dit rapport voor het beoordelen van de verspreiding van verontreinigingen uit grootschalige 
stortplaatsen voor baggerspecie naar het grondwater richt zich op de evaluatie van de 
verspreiding van organische verontreinigingen en zware metalen. 
 
Het is de bedoeling de bestaande monitoringsstrategie te beperken tot een meetprogramma 
dat aansluit bij de verwachte verspreidingspatroon in tijd en ruimte. Dit kan inhouden dat 
voorgesteld wordt om de keuze voor de te monitoren stoffen en de wijze waarop deze 
stoffen bemonsterd worden op enkele punten aan te passen. 
 
Meer aandacht zal gevraagd worden voor het bepalen van de zogenaamde ‘vrij opgeloste 
concentratie’ van verontreinigingen, wat zich vertaald in het bepalen van veld K oc waarden 
(= verdelingscoëfficiënten) voor de gestorte baggerspecie (vaak al bepaald voorafgaand aan 
de sanering of b.v. voor het Ketelmeer als onderdeel van de monitoring sanering Ketelmeer-
Oost). Van belang is hierbij ook de variatie van de veld K oc waarden als functie van de te 
bergen baggerspecie (variatie in ruimte en tijd).  
 
Ook zal er aandacht zijn voor de processen die de retardatie in het watervoerend pakket 
bepalen (WVP). Het voor transport relevante deel van het WVP is over het algemeen 
hoofdzakelijk samengesteld uit zand: organisch stof is er nauwelijks aanwezig. Uitgaande 
van ‘klassieke’ sorptie-evenwichten (de basis van de organisch (kool)stof normalisatie) zou 
dit inhouden dat verontreinigingen niet of nauwelijks vertraagd worden in het WVP Bij 
dergelijk lage organisch stof gehalten spelen echter andere sorptie mechanismen een rol (b.v. 
sorptie aan klei, sorptie aan Fe/Mn/Al-oxiden, sorptie aan silicaten). Door geen rekening te 
houden met deze sorptieprocessen word mogelijk de verspreiding van verontreinigingen 
overschat.   
 
De modelberekeningen dienen in eerste instantie om de mate van uittreding (emissie) van 
verontreinigingen uit het depot te bepalen. De daadwerkelijke blootstellingrisico’s voor 
planten en dieren treden pas op wanneer de verontreiniging via het grondwater in het 
oppervlaktewater terecht komt (grootschalige grondwateronttrekking voor b.v. 
drinkwaterwinning wordt over het algemeen al beschouwd). Dit betekend dat een 
verontreiniging zich vaak enkele tientallen tot honderden jaren in het depot en watervoerend 
pakket bevindt voordat blootstelling plaatsvindt; op dergelijk lange tijdschalen speelt 
natuurlijke afbraak van organische verontreinigingen een rol. Tot op heden is bij depots als 
Slufter en IJsseloog de natuurlijke afbraak voor de gidsstoffen niet meegenomen.  
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2 Stap 2: De praktijk 
Zie Bijlage 1 (bespreekverslagen depotbeheerdersoverleggen). 
 
Samenvatting op praktijkervaring op hoofdpunten 
• Geen van de depots kent een significant hogere concentratie voor de gidsstoffen in de 

monitoringspeilbuizen, terwijl van sommige depots bekend is dat er al circa 50 jaar 
geleden verontreinigd sediment gestort is 

• De T0 concentratie of de concentratie op de referentie locatie laten vaak een grote 
variatie in de meetresultaten tussen verschillende jaren zien: dit betekend ook dat een 
eventueel gemeten overschrijding in een peilbuis pas na een statistische analyse (over 
meerdere jaren) aan het depot mag worden toegeschreven. 

• De T0 concentratie of de concentratie op de referentie locatie toont aan dat het 
grondwater vaak al een >0 concentratie kent.  

 
Bijzonderheden bij monitoringsgegevens op hoofdpunten per depot  
IJsseloog 
• Er is veel onderzoek naar werkelijke verdelingscoëfficiënten uitgevoerd (met name door 

het RIZA). Dit onderzoek is zowel gericht op de eigenschappen van het te bergen slib 
als ook op methodiek ontwikkeling, 

• Er is een zeer volledig monitoringspakket & meetnet met zoals genoemd veel 
flankerend wetenschappelijk onderzoek op voor IJsseloog relevante waterbodem, 

• Er is nog geen verspreiding van gidsstoffen in het WVP vastgesteld. 
 
Slufter 
• Naast de meer gangbare monitoring van organische micro’s is er ook aandacht voor de 

mogelijke verspreiding van arseen, 
• Ook vindt een (beperkte) poriewater bemonstering plaats in het depot: dit levert 

vooralsnog geen sterk afwijkend beeld ten opzichte van de verwachtingen (ook niet voor 
metalen)  

• In peilbuizen op de ringdijk is geen sprake van een trendmatige toe- of afname in de 
concentraties van verontreinigingen 

 
Hansweert / Dekkerspolder 
• Dekkerspolder is in feite geen onderwaterdepot en kent een vorm van oppervlaktewater 

bemonstering (door middel van drains) 
• Hansweert kent een zeer probleem gericht nazorgplan met heldere beslismomenten (wat 

de doen bij normoverschrijding)  
 
Hollands diep / Cromstrijen 
• In een aantal peilbuizen van depot Cromstrijen is de invloed van het depot op de 

chemische condities in het WVP goed waarneembaar (met behulp van macro-chemische 
parameters zoals pH, geleidbaarheid, ammonium en sulfaat gehalte)  

• De T0 monitoring Hollands diep toont goed aan hoe moeilijk een referentieconcentratie 
in het grondwater is vast te stellen 
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Averijhaven /  Amerika haven 
• Beide havens kennen een stort historie die zich uitstrekt tot voor de MER 
• Beide havens kennen een complexe ondergrond:  

− een vaak grotendeels onbekende kwaliteit van de stort voor de MER-en,  
− doorsnijding tot 4 verschillende watervoerende lagen (en dus ook verspreiding in 

elk van deze lagen),  
− veel inzijging in de havengebieden,  
− kwel in de polders, en  
− onbekende verontreinigingsbronnen in het havengebied 

• Voor de Amerika haven zijn op diverse locaties en diepten trend analysen in het 
grondwater (vanaf 1987) & er is bekend dat er in de jaren 60 al verontreinigd materiaal 
gestort is 

• Geconcludeerd kan worden dat de trendanalyses geen aanleiding geven om te 
veronderstellen dat de Amerikahaven een hoge mate van verspreiding kent. 
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3 Stap 3: Historie 

3.1 Totstandkoming normstelling voor baggerdepots 

3.1.1 Beleidsstandpunt Verwijdering baggerspecie2 (BVB). 

De normstelling voor baggerspeciedepots heeft een lange voorgeschiedenis vanaf de jaren 
80 van de vorige eeuw. Het initiatief van V&W en VROM om tot een toetsingskader te 
komen heeft in 1993 geleidt tot het vaststellen van Beleidsstandpunt Verwijdering 
baggerspecie. 
 
Een opvallend punt in het beoordelingskader van baggerspeciedepots is de tijdschaal waarop 
effecten richting het grondwater beoordeeld worden (10.000 jaar). Ook de toetscriteria 
(emissietoets en verspreidingtoets) zijn opmerkelijk. Een korte toelichting hoe deze keuze 
tot stand is gekomen. 
 
De maximaal toelaatbare flux (oftewel normflux of emissie): De normflux is gebaseerd 
op de streefwaarde voor een verontreiniging vermenigvuldigd met het gemiddelde 
neerslagoverschot voor Nederland. De gedachte hier achter is infiltratie met het gemiddeld 
neerslagoverschot  en de klasse 0/1 grens (streefwaarde) de als natuurlijke achtergrond te 
accepteren belasting van het grondwater vormt. 
 
Voorbeeld:  
Streefwaarde fenantreen: (BVB:VROM, 1993) 
 - klasse grens 0/1; streefwaarde voor standaard bodem:  45 •g/kg d.s. 
 - verdelingscoëfficiënt fenantreen:                        log KP =  3.53 (l/kg d.s. zw. stof) 
 - correctiefactor organische verbindingen sediment:  factor 2 lager  
 - verdelingscoëfficiënt fenantreen:                              log KP =  3.23 (l/kg d.s. sediment) 
 - berekende streefwaarde in oplossing:   0.027 •g/l   
 
 - streefwaarde grondwater fenantreen   0.02 •g/l 
 - gemiddeld neerslagoverschot     200 mm/m2 jaar 
                  = 200 liter/m2 jaar 
          4.0 •g/ m2 jaar 
Toelaatbare emissie               = 0.04 gram/ha.jaar 
 
Het verontreinigd volume: De eis is dat (de inhoud van) het gebied dat door een stort 
beïnvloed mag worden na 10.000 jaar niet groter mag zijn dan de inhoud van de stortplaats. 
Voor dit criterium wordt de streefwaardecontour aangehouden (zie de emissie). Het is met 
name voor de volume toetst  dat de tijdschaal van 10.000 jaar is geïntroduceerd; op een 

                                                   
2 VROM: Beleidsstandpunt Verwijdering baggerspecie, 1993 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23450, nr. 1 
 



Uitloging en verspreiding uit depots: Q3771 februari 2005 
   

 

WL | Delft Hydraulics  3 — 2  
  

tijdschaal van enkele tientallen tot honderden jaren is er nog nauwelijks sprake van 
verspreiding. Dit is een belangrijke punt bij het uitvoeren van een monitoringsprogramma. 
Vertaling normstelling naar depotrichtlijnen:  
De constatering dat niet in alle gevallen aan de (uitloog)norm uit het BVB voldaan kan 
worden heeft ertoe geleidt dat er gestreefd wordt op maximale risico reductie door het 
treffen van isolerende maatregelen, het beheersbaar houden van de uitloging en verspreiding 
en een goede controle op de optredende verspreiding. Hiertoe zijn de IBC-criteria opgesteld:  
 
Baggerstortplaatsen moeten voldoen aan zogenaamde IBC-criteria om de kans op verspreiding van de verontreiniging 
zo klein mogelijk te maken. IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. Een samenvatting van deze criteria: 
 
Isolatie. De wanden van het depot moeten voldoende bescherming bieden tegen verspreiding van de verontreiniging. Hiervoor 
kan bijvoorbeeld een ondoorlatende laag (zij- en onderafdichting) worden aangebracht. De kans op verspreiding kan ook 
worden beperkt door het nemen van geo-hydrologische maatregelen, waarmee de stromingsrichting van het grondwater 
beïnvloed kan worden. Door consolidatie (zetting) van de bagger wordt verontreinigd water naar buiten geperst. Dit water 
moet worden opgevangen en gezuiverd. De locatiekeuze van het depot dient zodanig te zijn dat ongecontroleerde verspreiding 
naar het oppervlaktewater niet mogelijk is. 
 
Beheersing. Isolerende voorzieningen moeten in een goede staat worden gehouden en zonodig worden vervangen. Het moet 
mogelijk zijn om maatregelen te treffen als zich door onvoorziene omstandigheden toch verontreinigende stoffen tot buiten de 
stortplaats verspreiden. Tenslotte moet het mogelijk zijn de gestorte baggerspecie ook weer uit de stortplaats te halen.  
 
Controle. De voorzieningen die worden aangebracht dienen zowel tijdens de aanleg als  
op lange termijn te worden gecontroleerd op deugdelijkheid en goede werking. Daarnaast moet het omringende milieu worden 
gecontroleerd om na te gaan of de verontreiniging zich tot buiten de stortplaats verspreidt. 
 
De eis is dat (de inhoud van) het gebied dat door een stort beïnvloed mag worden niet groter mag zijn dan de inhoud van de 
stortplaats. Hierbij gaat het dus om een gebied waarbinnen de grondwater-kwaliteit na een periode van 10.000 jaar niet meer 
voldoet aan de streefwaarden. 
 
Als een depot niet van nature aan de IBC-criteria voldoet dan zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld 
ondoorlatende wanden, waterpeilbeheersing, bovenafdichting en bemonsterings-programma’s. Bij depots in of onder water zijn 
deze maatregelen vaak moeilijk te realiseren. 

3.1.2 Bijstelling normstelling: NW43 

In 1998 is de vierde nota waterhuishouding uitgekomen en biedt vooral op het gebiedt van 
integraal waterbeheer verankering van het met de 3e nota waterhuishouding ingezette beleid. 
Voor wat betreft baggerspecie wordt de norm om toe te staan klasse 2 specie te verspreiden 
niet veranderd. In NW4 wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de optie om vervuilde 
baggerspecie te verwerken en bij voorkeur als bouwstof in te zetten (conform de eisen in het 
Bouwstoffenbesluit 1999) in plaats van te storten. 
 
Ten aanzien van de inrichting van baggerspeciedepots heeft de NW4 een aantal 
consequenties: 
 
• De streefwaarde concentraties voor met name organische verontreinigingen is deels 

wegens toegenomen nauwkeurigheid m.b.t. detectielimieten naar beneden bijgesteld;  
− De normflux wordt eerder overschreden (immers de normflux is gebaseerd op de 

streefwaarde x 200 mm/m2 jaar infiltratie). 
− toetsing op de streefwaardecontour bij dezelfde modelaannamen (identieke 

uitloogflux) laat dan ook een groter beïnvloed gebied zien. 

                                                   
3 4e nota waterhuishouding (NW4), december 1998 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ando bv., den Haag 
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• Het Bouwstoffenbesluit kent een ander uitloog (en geen verspreiding) criterium.  
 
Met name op het punt van de bijgestelde streefwaarde concentratie knelt de NW4. Hierdoor 
wordt in een groter aantal gevallen de emissie en volume eis van depots niet gehaald. Op dit 
punt wreekt zich het feit dat daar waar het beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie 
zowel de streefwaarde als ook de verdelingcoëfficiënt weergeeft (en daarmee de koppeling 
met de klasse 0/1 grens) voor baggerspecie de NW4 geen  verdelingcoëfficiënten vermeld.  
 
Juist op het gebied van de in het veld gemeten verdelingcoëfficiënten is de afgelopen jaren 
veel vooruitgang geboekt en onderbouwing gevonden dat opgeloste concentraties veel lager 
zijn dan in het verleden aangenomen (Cornelisse, 1999). De consequenties van deze 
bijstelling zullen worden besproken in Hoofdstuk 4.  

3.1.3 Resumerend  

• Het toetsingskader voor depotstudies vormt het Beleidsstandpunt verwijdering 
baggerspecie (1993). 

• Aandacht voor maximale risico reductie heeft geleid tot het opstellen van de IBC 
criteria. 

• Sinds 1998 (NW4) gelden voor een aantal organische verontreinigingen aangescherpte 
streefwaarden en daarmee een aangescherpt toetsingskader. 

• Nieuwe inzichten op het gebied van in het veld gemeten verdelingcoëfficiënten worden 
in het toetsingskader niet meegenomen. 

 

3.2 Uitgangspunten bij modelberekeningen 

3.2.1 Achtergrond 

Toetsingskader 
Indien volstaan kan worden met een emissie/immissietoets naar grondwater voor 
depots/WVP (conform de eisen in het Bouwstoffenbesluit) volstaat een relatief eenvoudig 
model; transport speelt geen rol en er kan volstaan worden met een numeriek model dat de 
ontwikkeling van de concentratiegradiënt onder een depot en de oplading van het 
watervoerend pakket in de tijd beschouwd. 
De verontreinigd volumetoets (zie paragraaf 3.1.1) vereist echter een andere aanpak, waarbij 
het gehele regionale grondwatertransport een belangrijk gegeven is. Hierbij spelen 
processen die de transportsnelheid van verontreinigingen beïnvloeden een grote rol. Dit 
vereist een koppeling tussen een geohydrologisch model (vaak aangeduid met 
waterkwantiteitsmodel) met een chemisch transportmodel (vaak aangeduid met 
waterkwaliteitsmodel). 
 
Gidsstoffen 
Om niet alle honderden mogelijk aanwezige verontreinigingen in beeld te brengen wordt er 
meestal gekozen voor het berekenen van een aantal gidsstoffen. Voor keuze van de 
gidsstoffen spelen een aantal aannamen rond de van belang zijnde processen een rol. 
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Historisch is vooral voor gidsstoffen gekozen die op de in het BVB gestelde tijdschaal 
(10.000 jaar) een probleem kunnen vormen. Dit betreft vooral zeer langzaam verspreidende  
organische verontreinigingen waarvoor afbraak (toen) niet was aangetoond.  

3.3 Proces validatie 
Ook in het verleden is er veel aandacht geweest voor de validatie van processen. Hieruit zijn 
een aantal algemene lessen te trekken, welke in meer of minder mate van toepassing kunnen 
zijn voor depotlocaties. 

3.3.1 De rol van consolidatie op de depot uitloging 

Consolidatie is het proces van inklinking (compactie) van baggerspecie na het storten. 
Veelal wordt baggerspecie met een relatief lage d ichtheid aangebracht in een depot (b.v. 
door de noodzaak de baggerspecie te verpompen of als gevolg van de gebruikte 
baggermethode). In de loop van de jaren zal het ‘teveel’ aan poriewater uittreden. Dit proces 
is een vorm van advectief transport en wijkt als zodanig af van de overheersend door 
diffusie bepaalde depotflux4. Gezien het afwijkend karakter  van de consolidatieflux 
verdient consolidatie een aparte plaats in de proces validatie. 
 
In bijlage B is een voorbeeld berekening uitgevoerd waarin de bijdrage van consolidatie aan 
de uitloging en verspreiding voor verschillende tijdschalen (50 tot 10.000 jaar)  uit een 
depot is berekend.  
 
Conclusies t.a.v. consolidatie5: 
Consolidatie speelt vooral op tijdschalen van enkele tientallen tot honderdtal jaren. Voor de 
meeste stoffen en voor de meeste depots is het gerechtvaardigd consolidatie buiten 
beschouwing te laten, de relatieve fout in de fluxberekening is gering. 
Consolidatie speelt een grotere rol naarmate de verontreiniging mobieler is.  
• Aangezien er aanwijzingen zijn dat de meeste organische verontreinigingen minder 

mobiel zijn dan in de historie aangenomen (zie Hoofdstuk 4; heden) neemt de potentiële 
rol van consolidatie af 

• Voor korte termijn effecten (<250 jaar) van relatief mobiele verontreinigingen (log Koc 

in de grote orde van 4 of lager, b.v naftaleen)  speelt consolidatie een significante rol. 
Voor deze stoffen is het echter aannemelijk dat ze zullen worden afgebroken in zowel 
het depot als in het watervoerend pakket (zie Hoofdstuk 4; heden).  

                                                   
4 Dit geldt voor de grote sanerings/onderhoudsdepots zoals b.v. de Slufter en IJsseloog. Voor onderhoudsdepots 
zoals b.v. nodig voor de berging van uiterwaardengrond is advectief transport door het depot mogelijk ook na de 
consolidatiefase een belangrijk proces. Dergelijke depots vallen echter buiten de historische beschouwing.   
 
5 Deze conclusie moet in historisch kader worden gezien met een vanuit de normstelling sterke focus op een zeer 
lange (10.000 jaar) tijdschaal en geldig voor grote sanerings/onderhoudsdepots. 
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3.3.2 Advectief versus diffusief transport; wat bepaald de 
emissie?  

Depots voor onderhoud en saneringsspecie worden in het algemeen gevuld met kleiig, 
slibrijk, materiaal. Na consolidatie ontstaat een laag met een zeer hoge weerstand en van een 
grote dikte (afhankelijk van diepte van het depot, meestal in de orde van 20 tot 50 meter). 
Daar komt nog bij dat de meeste depots gelegen zijn in deklagen en watervoerend pakket 
lagen met een veel lagere weerstand. Een depot wordt dan gekenmerkt door diffusief 
transport en een zeer laag tot verwaarloosbaar advectief transport (b.v. door kwel of 
inzijging). 
 
Aangezien uiterwaarden depots op een aantal punten mogelijk uitzonderingen op deze regel 
kennen (b.v. door de stort van zeer zandig deklaagmateriaal, een achterblijvende 
consolidatie, een mogelijk grote wateroverspanning tijdens hoogwater in de rivier, de 
mogelijke ligging in een deklaag met een hoge weerstand) wordt kort ingegaan op de 
potentiële bijdrage van advectief transport door het depot ten opzichte van de diffusieve 
flux.  
Hiervoor is een voorbeeldberekening uitgevoerd waarin onder een aantal aannamen de 
verhouding tussen beide fluxen wordt weergegeven (zie bijlage C).  
 
Conclusie t.a.v. advectief transport 
Voor de meeste depots met sanerings/onderhoudsbaggerspecie zal de hoge weerstand in het 
depot (lage doorlatendheid) maatgevend zijn. In dergelijke depots speelt advectief transport 
een ondergeschikte rol voor de minder mobiele verontreinigingen (zoals fenantreen). 
Mobiele verontreinigingen (zoals naftaleen) kennen een grotere uitputting op het grensvlak 
bodem/WVP in de tijd en zijn daardoor gevoeliger voor een advectieve bijdrage aan de 
uitloogflux.    
 
Voor depots gevuld met landbodem (b.v. de Uiterwaarden depots) gelegen in 
infiltratiegebieden kan mogelijk een lage weerstand (hoge doorlatendheid) in het depot 
gekoppeld aan hoge infiltratie reëel zijn. In dat geval kan het advectief transport domineren 
over de diffusieve uitloging. 

3.3.3  Watervoerend pakket; retardatie 

Achtergrond 
Verspreiding in het watervoerend pakke t is een proces dat afhankelijk is van een aantal 
parameters. Eén belangrijke chemische parameter kan worden samengevat onder de term 
‘retardatie’. Onder retardatie wordt verstaan de mate van vertraging van de verontreiniging 
bij transport in het  watervoerend pakket ten opzichte van een niet adsorberende stof. 
 

[(1 ). . ]1 dP KR
P

ρ−
= +  

R = retardatie (dimensieloos) 
P = poriënvolume (m3/m3) 
• = soortelijke massa vaste fase (kg/m3) 
Kd= verdelingscoëfficiënt (m3/kg)  
 (vaak uitgedrukt als KOC, wat een normalisatie op het organisch koolstofgehalte inhoudt) 
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Retardatie is dus afhankelijk van drie factoren, waarbij de soortelijke massa van de vaste 
fase geen grote bron van onzekerheid is.  

3.3.3.1 1e bepalende factor: poriënvolume 

De invloed van porositeit op de retardatie is evident. Over het algemeen is de bulk porositeit 
van het watervoerend pakket op basis van de geohydrologische calibratie goed af te leiden. 
Wel kan lokale heterogeniteit in de porositeit/doorlatendheid een preferent 
stroombanenpatroon tot gevolg hebben (dit zou een speerpunt zijn indien de geohydrologie 
in de evaluatie betrokken zou worden  maar moet nu buiten beschouwing blijven). 
 
Een minder bekend fenomeen is dat chemische transportmodellen voor 
grondwaterverspreiding de dispersie (front verbreding en menging met ‘schoon’ 
grondwater) berekenen op basis van de porositeit.  Om de invloed te bepalen van 
onzekerheid in de lokale (heterogene) porositeit op de dispersie, heeft een 
gevoeligheidsanalyse plaatsgevonden in bijlage D. 
 
Conclusie t.a.v. poriënvolume 
Voor een minder mobiele verontreiniging (in dit voorbeeld fenantreen) is het effect van het 
poriegehalte op het verontreinigd volume gering. Voor een relatief mobiele verontreiniging 
(in dit voorbeeld naftaleen) kan dit effect oplopen tot een aanzienlijk (tijdelijk) verschil in 
verontreinigd volume. De oorzaak van dit verschil is gelegen in de definitie van 
‘verontreinigd volume’: het tot boven de streefwaarde verontreinigd volume van het 
grondwaterpakket.   
 
Deze conclusie zet aan tot het nader bestuderen van de definitie van het begrip verontreinigd 
volume. 
 
Verontreinigd volume: 
Deze definitie van verontreinigd volume heeft een aantal voordelen (het risico van depots 
ligt immers niet primair bij de uitloging naar grondwater, maar bij de verspreiding van de 
stof en is daarmee afhankelijk van geohydrologische processen in het grondwater) en was 
ten tijde van het vaststellen van de voor het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie 
(1993) relevant geachte stoffen ook legitiem. De nadruk lag op relatief minder mobiele 
verontreinigingen Een dergelijke verontreiniging laat een in de tijd toenemend verontreinigd 
volume zien. Zie Figuur 3 voor fenantreen.  
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Figuur 3 Theoretisch concentratieprofiel fenantreen in de tijd: streefwaarde contour in de tijd 
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Voor mobielere stoffen waarbij uitputting in het depot een rol speelt is de ontwikkeling van 
het verontreinigd volume in de tijd als functie van het overschrijden van de streefwaarde 
concentratie echter door verdunning minder eenduidig. Voor deze situaties speelt het 
poriënvolume een rol op de mate waarin verdunning optreedt (en daarmee het grondwater 
als verontreinigd wordt gezien). Dit is ook zichtbaar in Figuur 4 voor naftaleen. 
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Figuur 4 Theoretisch concentratieprofiel naftaleen in de tijd: streefwaarde contour in de tijd 

 
Conclusie t.a.v dispersie door porositeit 
De bulk porositeit van het watervoerend pakket poriënvolume als onzekere factor voor 
retardatie is bij een goede geohydrologische calibratie geen onderwerp van grote 
onzekerheid. De effecten op de retardatie op deze lokale schaal zijn in dit rapport niet 
geëvalueerd, maar kunnen eenvoudig door middel van de retardatieformule worden 
ingeschat.  
 
Heterogeniteit in het poriënvolume zal voor de meeste verontreinigingen nauwelijks  
invloed uitoefenen op het verontreinigd grondwater volume. 
Echter, voor mobiele verontreinigingen waarbij verdunning een sterke rol speelt bij het 
vaststellen van het verontreinigd volume speelt dispersie onder invloed van het 
poriënvolume een grote rol bij het berekenen van het verontreinigd grondwatervolume.  
Indien ook afbraak van verontreinigen (en daarmee een extra ’verdun’ term) beschouwd 
wordt, wordt de voor mobiele verontreinigingen geschetste situatie mogelijk ook 
maatgevend voor minder mobiele PAK.  
 
Op termijn dient de invloed van lokale heterogeniteit in het poriënvolume op het 
verontreinigd volume meegenomen te worden in het beoordelingskader (nu nog BVB, 
1993). 
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3.3.3.2 2e bepalende factor:  verdelingcoëfficiënt (sorptie) in het 
WVP 
De 2e bepalende factor voor de mate van retardatie van verontreinigingen in het 
watervoerend pakket is de verdelingscoëfficiënt. Er wordt hier bewust uitgegaan van de KD 
en niet van de voor organische verontreinigingen gangbare op organisch stof genormeerde 
verdelingscoëfficiënt (KOC). De reden is gelegen in het feit dat het organisch koolstofgehalte 
in het watervoerend pakket vaak dermate laag is dat andere sorberende processen dominant 
worden. Op dit punt is slechts beperkt literatuur beschikbaar6.  
 
Organische contaminanten (met name de pesticiden/herbiciden) kennen vaak functionele 
groepen met een omgeving afhankelijke lading. Denk b.v. hydroxyl, methoxyl of amine 
groepen of alifatische verbindingen zoals thiolen en aminen. Ook carbohydraten hebben 
landingsplekken) en gedragen zich in een aquifer met een laag organisch koolstofgehalte 
deels als een kat/anion. Ook de minder exotische/klassieke organische verontreinigingen 
zoals DDT, PCB’s en PAK’s kennen door een sterk hydrofobe karakter een sterke neiging 
zich aan sediment deeltjes te binden.  
  
Sorptie van dergelijke verbindingen gebeurd in belangrijke mate aan:  
• IJzer/aluminium(hydr)oxide: Sorptie aan ijzerhydroxide gebeurt aan de ladingsplekken. 

Sorptie is dus ion-specifiek en bovendien competitief. Het belang van ijzerhydroxide als 
sorbent is dus sterk afhankelijk van de competitie en daardoor b.v. ook van de pH in het 
systeem.   

• Klei: Sorptie aan klei is voornamelijk door middel van niet specifieke ion binding. Het 
kation bindend vermogen van een kleifractie wordt uitgedrukt door middel van de CEC.  

 
In de huidige modelberekeningen wordt het afwezig zijn van betrouwbare retardatie data 
voor het watervoerend pakket ondervangen door het hanteren van een uniform fictief 
organisch koolstofgehalte (OC = 0.25%) om zo een tussen scenario’s vergelijkbaar beeld te 
krijgen. In feite worden met het opleggen van een fictief (niet aanwezig) organisch 
koolstofgehalte een modelmatige truck geïntroduceerd waarbij zonder specifieke kennis van 
de aard van het sorptie-desorptie proces in het watervoerend pakket toch een zekere mate 
van retardatie beschouwd wordt.  
 

                                                   
6 Larsen, T. Christensen, T.H., Brusseau, M. 1992a 
Predicting nonequilibrium transport of naphthalene through aquifer materials using batch determined  sorption 
parameters 
Chemosphere, 24 141-153 
 
Larsen, T. Kjeldsen P., Christensen, T.H., 1992b 
Sorption of hydrophobic hydrocarbons on three aquifer materials  in a flow through system 
Chemosphere, 24 439-451 
 
Larsen, T. Kjeldsen P., Christensen, T.H., 1992c 
Correlation of benzene, 1,1,1-trichlorethane and naphthalene distribution coefficients to the characteristics of 
auifer materials with low organic carbon content    
Chemosphere, 24 979-991 
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In bijlage E is het effect van het fictieve OC gehalte in het WVP als maatgevende parameter 
voor de retardatie in het WVP op het uitloog en verspreidingsgedrag van organische 
contaminanten voor depot geëvalueerd. 
Conclusie t.a.v verdelingcoëfficiënt (sorptie) in het WVP7 
 
Evaluatie van het effect van het verlagen van het fictieve OC gehalte van het watervoerend 
pakket van 0,25% naar 0,0025% leert de volgende zaken:  
 
Uitloogflux8 
• Uitloogflux neemt voor log(Koc) waarden ≥ 5.4 op zowel korte (t = 100 jaar) als lange 

(t = 2500 jaar) af met een factor 3 tot 4. 
• uitloogflux neemt voor log(Koc) waarden < 5.4 alleen op korte termijn af, op lange 

termijn is er nauwelijks sprake van een afnemende flux. 
Verontreinigd volume 
• verontreinigd volume neemt toe met een factor 10 (logKoc(3)) tot bijna 100 

(log(Koc)≥6). 
 
Bepaling van de juiste mate van retardatie in het watervoerend pakket is dan ook essentieel! 

3.3.4 Rol DOC als co-transporteurs 

Het transport van verontreinigingen in het poriewater van een sediment wordt niet alleen 
bepaald door de concentratie van de ongebonden verontreiniging in oplossing (de vrij 
opgeloste concentratie), maar in sommige gevallen ook door de binding aan co-transporteurs 
zoals DOC.  DOC staat voor ‘Dissolved Organic Carbon’ en wordt gevormd bij de afbraak 
van organisch materiaal in sediment (sediment gebonden organisch materiaal heet ook wel 
POC: ‘Particular Organic Carbon’). In feite bindt DOC de organische verontreiniging en 
onstaat er een drie-fasen evenwicht tussen het sediment, het poriewater en de DOC 
gebonden fractie. 
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Figuur 5 Verschijningsvormen van een organische verontreiniging 

                                                   
7 Merk op dat bij de conclusies gesproken wordt in ‘algemene’ termen door het effect weer te geven als functie 
van de verdelingscoëfficiënt van de verontreiniging in plaats van de verontreiniging zelf. Dit is gedaan om 
discussie over literatuur versus werkelijke verdelingscoëfficiënten voor verontreinigingen geen afleidende rol te 
laten spelen in deze evaluatie. 
 
8 Omdat de uitloogflux via de concentratiegradiënt tussen depot en WVP gerelateerd is aan de opgeloste 
concentratie in zowel depot als WVP heeft variatie van het OC gehalte in het WVP niet alleen een directe 
invloed op de verspreidingssnelheid (retardatie), maar ook op de uitloogflux.  
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DOC speelt niet voor elke organische verontreiniging een even belangrijke rol. Met name 
voor de immobiele (hoge Koc) verontreinigingen zoals b.v. PAK’s als benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen of indenopyreen maar ook een organochloorverbinding als DDT kan 
DOC een belangrijke bijdrage leveren aan de uitloging en verspreiding. DOC verhoogt de 
mobiliteit van sterk sorberende stoffen. 
Op basis van ‘klassieke’9 verdelingscoëfficiënten,  concentratiegegevens uit het Jaarboek 
Monitoring Rijkswaterstaat, een gemiddelde DOC concentratie voor het depot en een 
gemiddelde sorptie aan DOC is in de volgende Tabel de bijdrage berekend. 
 

Tabel 1 Bijdrage DOC op basis van ‘klassieke’ verdelingscoefficienten voor PAK 

stof vaste stof log(Koc) opgeloste concentratie** Bijdrage 
mg/kg * (l/kg) vrij (ug/l) DOC (ug/l) totaal (ug/l) DOC

naftaleen 0.1 3.2 1.14720 0.00020 1.14740 0%
anthraceen 0.3 5.7 0.01048 0.00058 0.01106 5%
fenantreen 1.2 4.6 0.57076 0.00250 0.57326 0%
fluorantheen 1.2 5.1 0.17443 0.00242 0.17685 1%
benzo(k)fluorantheen 0.3 6.0 0.00598 0.00066 0.00664 10%
benzo(a)pyreen 0.6 6.2 0.00697 0.00122 0.00819 15%
benzo(ghi)peryleen 0.5 6.6 0.00239 0.00105 0.00343 30%
indeno(1,2,3-c,d)pyreen 0.5 7.0 0.00083 0.00092 0.00175 52%
*Jaarboek Monitoring Rijkswaterstaat 1996/1997, gemiddelde 10 jaar zwevend slib Rijn
**OC gehalte = 5.5%
***DOC =  20 mg/l  /  XDOC = 0.1
 
Rond de rol van DOC op het transport zijn in feite meerdere onzekerheden: 
1. De concentratie DOC in het depot en in het watervoerend pakket. 
2. De aard van het DOC en de fractieverdeling. 
3. De sorptie aan het DOC & competitie op sorptieplaatsen. 

3.3.4.1 De concentratie DOC in het depot en in het watervoerend 
pakket 
DOC wordt gevormd bij de afbraak van organisch materiaal en is op een refractaire fractie 
na zelf ook onderhevig aan afbraak. Dit houdt in dat in het depot (waar veel organisch 
materiaal aanwezig is) DOC in hoge concentraties voorkomt, terwijl in het watervoerend 
pakket de DOC concentratie door verdunning en afbraak afneemt. 
De afbraak van DOC is over het algemeen langzaam. Henrichs, 1995, rapporteert een 
halfwaardetijd (k-1) voor DOC afkomstig van de afbraak van algen van meer dan 50 jaar. De 
afbraaksnelheid lijkt omgekeerd evenredig te zijn met de molecuul grootte (toename van 
hoog moleculaire fractie (zie ook volgende paragraaf) door afbraak en polymerisatie van de 
lichte fractie). 
Berekening van het DOC concentratieverloop in tijd en ruimte rond een depot laat inderdaad 
een sterk variërende concentratie zien.  

                                                   
9 Tabel 2 van Bijlage 1  van ‘Integratie normstelling Stoffen  -Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 
december 1997’, ministerie van VROM, 1997.  
De in bijlage 1 uitgewerkte berekening van de partitiecoëfficiënt en omrekening van water-opgelost naar water-
totaal  vormt de uitwerking van de uitgangspunten zoals vastgelegd in het BVB, 1997.  
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Aard van het DOC en de fractieverdeling 

DOC is een verzamelterm voor zeer verschillende fracties. In hoofdzaak wordt onderscheid 
gemaakt tussen fulvozuren en humuszuren, waarbij naast de samenstelling van deze groepen 
ook het molecuulgewicht (en daarmee molecuul omvang) sterk uiteen kan lopen. 
 

Tabel 2 Molecuulgewichten fulvo- en humuszuren volgens (Thurman, 1985) 

 Fulvo zuren Humus zuren 
   
Molecuul gewicht 800-2.000 gram/mol >2.000 gram/mol  

(tot >10.0000, Thurman 1982) 
  
WL en RIZA (Van Steenwijk, 1996) hebben een evaluatie verricht naar de invloed van 
molecuulgrootte van het DOC op de diffusiesnelheid. Op basis van diverse humuszuur 
fracties (de grotere DOC verbindingen) en een tweetal poriegrootten voor de specie (200 
nm: gemiddelde poriegrootte in los gestapeld kleiig materiaal, 60 nm: gemiddelde 
poriegrootte in sterk geconsolideerd kleiig materiaal). 
 

 
Figuur 6 ‘Open’ (=200 nm)  en ‘gesloten’ (=60 nm) poriestructuur (blauw is de open ruimte): Bron10  

 
Dit heeft geleid tot een, op basis van molecuulgewicht afgeleide, aanpassing van de 
diffusiecoëfficiënt voor DOC. Aangezien DOC co-transport van verontreinigingen 
bewerkstelligt, wordt de diffusieve flux uit het depot nu door twee verschillende 
diffusievergelijkingen beschreven.  
  
Tabel 3 Invloed molecuulgewichten humuszuren op diffusiecoëfficiënt van DOC en aan DOC gebonden 

verontreiniging 

Molecuul gewicht DOC 
(gram./mol) 

Poriegrootte 
200 nm 

diffusie-
coëfficiënt 

Poriegrootte 
60 nm 

diffusie-
coëfficiënt 

 rd / rp D / D0 rd / rp D / D0 
10.000   (diameter 2,7 nm) 0.014 0.95 0.045 0.83 
30.000   (diameter 4,7 nm) 0.023 0.91 0.078 0.72 
100.000 (diameter 8,5 nm) 0.043 0.84 0.140 0.54 

                                                   
10 Local Porosity Theory and Stochastic Reconstruction for Porous Media 
Rudolf Hilfer, K.R. Mecke and D. Stoyan (Eds.): LNP 554, pp. 203–241, 2000. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000 
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Met name in poriesystemen met kleine poriën (geconsolideerde klei) en voor 
gepolymeriseerde humuszuren (molecuul gewicht >100.000 gram/mol) verloopt DOC 
diffusie trager (+/- factor 2).  
 
Conclusie t.a.v. invloed molecuul grootte DOC 
Aangezien polymerisatie van humuszuren tot verbindingen met een molecuulgewicht groter 
dan 10.000 gram/mol in depots nog niet is aangetoond (verwacht wordt dat dit proces vooral 
op langere tijdschalen plaats kan vinden) en aangezien de DOC gebonden fractie voor de 
meeste (mobielere) organische verontreinigingen slechts een geringe bijdrage levert aan het 
totale transport wordt vooralsnog geadviseerd geen rekening te houden met een 
differentiatie in diffusiecoëfficiënt tussen de vrij opgeloste en DOC gebonden fractie. 

3.3.4.2 Sorptie aan het DOC  

Sorptie aan DOC is sterk afhankelijk van de aard van het DOC (zie ook paragraaf 3.3.4.1). 
Dit is logisch, aangezien de definitie van DOC (Dissolved Organic Carbon) vooral een 
pragmatische keuze is (al het organisch koolstof dat door een 0.45 •m filter heen komt). 
Hoewel generieke uitspraken over DOC dus gevaarlijk zijn, wordt over het algemeen 
aangenomen dat het feit dat DOC in oplossing voorkomt betekent dat de stof minder 
hydrofoob en meer hydrofiel is dan Particulair (aan de vaste matrix gebonden) OC. 
Aangezien organische verontreinigingen vaak sterk hydrofoob zijn ligt het daarmee voor de 
hand om aan te nemen dat organische verontreinigingen minder goed sorberen aan DOC dan 
aan POC. In modeltermen wordt dit uitgedrukt als XDOC. Standaard wordt wegens het  wat 
hydrofielere karakter van DOC t.o.v. POC uitgegaan van een 10x lagere sorptie aan DOC 
ten opzichte van POC, oftewel een XDOC van 0,1. 
 
Evaluatie van mate van invloed van de sorptiecoëfficiënt van DOC is sterk afhankelijk van 
de rol die DOC heeft als co-transporteur van verontreinigingen. Uitgaande van Tabel 3. 
(paragraaf 3.3.4.1) en een bovengrens aan de sorptiecoëfficiënt van DOC van XDOC = 0,1 
speelt DOC sorptie slechts een rol voor PAK met een log(KOC) groter dan 6.0 (>10% 
bijdrage van de DOC gevonden fractie bij een XDOC van 0,1). Indien deze >10% sleutel 
aangehouden wordt is de vertaalslag naar lagere sorptiecoëfficiënt voor DOC eenvoudig: 
  
 XOC = 0,1  >10% bijdrage bij een log KOC > 6 
   XOC = 0,01  >10% bijdrage bij een log KOC > 7 
 XOC = 0,001  >10% bijdrage bij een log KOC > 8 
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3.3.4.3 Evaluatie en conclusie t.a.v. DOC 

Ter evaluatie heeft WL voor depot IJsseloog met een dynamisch DOC veld gerekend, 
waarbij vorming en afbraak van DOC is beschouwd (WL, T2031, 1996c). In deze evaluatie 
is ook de invloed van de aard van het DOC (zoals de invloed van de DOC molecuulgrootte 
op de diffusiecoëfficiënt) en sorptie meegenomen.   
 
In een volledig depot monitoringsprogramma zou het DOC gehalte in de bemonsterde 
peilbuizen bepaald dienen te worden. Dit is momenteel niet het geval. Hierbij komt nog dat 
de omschreven onzekerheden (mate van sorptie aan DOC versus OC, molecuulgrootte DOC 
versus poriegrootte, vorming en afbraak DOC in de tijd) eveneens niet bekend zijn. 
Ondanks deze onzekerheden vormt het gedrag van DOC vooralsnog geen knelpunt voor de 
meeste effect beschouwingen van uitloging en verspreiding uit depots.  Alleen voor 
immobiele verontreinigingen (log(Koc) > 6.511) is DOC significant van belang. Dergelijke  
verontreinigingen zijn echter slechts zelden een kritische probleemstof gezien hun geringe 
verspreiding. 
 
Vooralsnog wordt dan ook niet aanbevolen om in de validatie van de bijdrage die DOC kan  
spelen aan de uitloging en verspreiding van verontreinigingen veel tijd te steken.  

3.3.5 Geohydrologie  

Zoals opgemerkt in paragraaf 1.3.3. valt een uitgebreide beschouwing van de geohydrologie 
buiten de scope van deze rapportage. Toch is onderstaand voorbeeld op basis van een 
gevoeligheidsanalyse voor het IJsseloog depot illustratief voor het verschil in gevoeligheid 
van verschillende verontreinigingen voor door de stroomsnelheid beïnvloede processen als 
verspreiding en verdunning. 
 
Tabel 4 Gevoeligheidsanalyse stroomsnelheid op het verontreinigd volume (WL, T2152, 1997) 

Stroomsnelheid Tijdstip waarop WVP 
grondwater verontreinigd is met 1x depotvolume

Log(Koc) (m/j) norm = 0,001 mg/m3 norm = 0,02 mg/m3
3 0 800 jaar 2500 jaar

1 300 jaar 1100 jaar
10 220 jaar 380 jaar
100 ~ 10 jaar ~ 20 jaar

6 0 5,7% > 10.000 jaar 3,2% > 10.000 jaar
1 5,8% > 10.000 jaar 3,8% > 10.000 jaar
10 14,4% > 10.000 jaar 6,5% > 10.000 jaar  

 
In Tabel 4 is slechts een zeer beperkte gevoeligheidsanalyse voor de geohydrologie 
(namelijk stroomsnelheid) weergegeven. De invloed van processen als bijvoorbeeld 
verschillen in longitudonale en latitudonale dispersie (dispersie is een verzamelterm voor 

                                                   
11 De vraag voor welke verontreinigingen DOC al dan niet relevant is hangt mede af van de lokaal bepaalde 
verdelingscoëfficiënt. Aangezien hierin een variatie van meer dan een factor 100 mogelijk is is ook niet aan te 
geven welke verontreinigingen hier exact onder vallen. Wel kan geconcludeerd worden dat dit over het algemeen 
de zwaardere (4-5) rings PAK zullen zijn en niet relatief mobiele verontreinigingen zoals naftaleen of HCH’s. 
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diverse processen die tot frontverbreding en menging leiden), stroombanen en 
heterogeniteiten in het watervoerend pakket is niet beschouwd.  
 
Conclusie t.a.v. geohydrologie 
Uit Tabel 4 blijkt dat de overschrijding van de volumenorm bij verspreiding van 
verontreinigingen voor een aantal stoffen en situaties afhankelijk is van de stroomsnelheid, 
maar dat in een aantal gevallen deze afhankelijkheid moeilijk voorspelbaar is. Dit komt 
doordat chemische processen als retardatie, gradiënt ontwikkeling en menging eveneens een 
rol spelen bij het bepalen van het verontreinigd volume. Geohydrologische validatie kan dan 
ook niet los gezien worden van chemische validatie van transport bepalende parameters. 
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3.4 Historische case studies 

3.4.1  Ketelmeer depot / IJsseloog  

  

Figuur 7 IJsseloog tijdens de aanleg 

3.4.1.1 (1990-1994) begin depot studies 

De eerste WL | Delft Hydraulics modellering van het Ketelmeer stamt uit 1990. Gidsstof 
was indertijd DCB, wat naar huidige maatstaven als een zeer mobiele verontreiniging zou 
worden gezien (laboratorium partitiecoëfficiënt log Kp

12 = 1,71, versus een log Kp voor de 
als mobiel aangemerkte PAK naftaleen van 2,37: DCB is circa 5x mobieler!).  
 
Leerpunten 
De berekening heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het besef dat bij het ontwikkelen 
van het normeringkader voor baggerspeciedepots (pas in 1993 ingevoerd) uitgegaan diende 
te worden van zeer lange tijdschalen (toetsing t=10.000 jaar).  
 
Depotstudies hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de toenmalige keuze voor de 
probleemstoffen (organische verontreinigingen). Het Beleidsstandpunt verwijdering 
                                                   
12 KP = conc. in sediment (mg/kg) / conc opgelost (mg/l) 
   KOC = conc. in sediment genormeerd op POC gehalte(mg/kg) / conc opgelost (mg/l) = KP  / ( % POC) 
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Baggerspecie (1993) is in belangrijke mate gebaseerd op literatuuronderzoek naar in het 
laboratorium bepaalde partitiecoëfficiënten. In 1992/1993 betrof dit de ‘best available 
knowledge’. 
 
Ook heeft de WL studie uit 1992 ten grondslag gelegen aan de stelregel dat organische 
verontreinigingen zoals DCB’s en PAK niet aantoonbaar afbreken in het anaërobe 
watervoerend pakket. Bij deze constatering kunnen heden ten dage kanttekeningen geplaatst 
worden. 

3.4.1.2 Heden (vanaf 1994): onzekerheid analyses 

In de jaren volgend op de oorspronkelijke DCB modellering voor depot IJsseloog zijn alle 
bijna alle mogelijke processen ten aanzien van de modellering geëvalueerd. De algemene 
leerpunten ten aanzien van processen staan omschreven in 3.3).  
 
Leerpunten voor IJsseloog 
Belangrijke bijstellingen die hieruit naar voren kwamen waren: 
 
1. Een verschuiving van DCB als probleemstof naar PAK’s als probleemstof voorsediment 

afkomstig uit het Ketelmeer; minder mobiel maar met een lagere afbraak potentie. 
2. De mobiliteit van de in het Ketelmeer aangetroffen PAK is vele malen lager dan op 

basis van in de literatuur vermelde verdelingcoëfficiënten werd verwacht; dit vertaald 
zich in een lagere uitloogflux en een geringere verspreiding (aangezien over dit 
fenomeen ook nu nog onderzoek en theorievorming plaatsvindt komt dit terug onder 
heden).   

3. De onzekerheid ten aanzien van retardatie in het watervoerend pakket; gevoeligheids-
onderzoek leert dat de retardatie in het watervoerend pakket voor depot IJsseloog een 
belangrijke rol speelt in de beoordeling van de verspreiding. In het verleden heeft echter 
geen veld validatie van deze retardatie plaatsgevonden. 

4. De beperkte rol van advectief transport (inclusief uittredend consolidatie water) voor 
depot IJsseloog; de consolidatieflux richting grondwater is sterk teruggedrongen door 
peilbeheersing in het depot. Het IJsseloog depot wordt volledig gedomineerd door 
diffusieve uitloging. 

5. De rol van DOC als co-transporteur is uitvoerig  modelmatig geëvalueerd en leidt 
vooralsnog niet tot het bijstellen van het gangbaar beleid om met een constante DOC 
concentratie te rekenen. 

6. Modelverfijning heeft vooral effect in de z-richting (diepte). Zelfs met een 
modelverfijning van enkele tot 1 cm  op kritische overgangen moet voor immobiele 
verontreinigingen enige voorzichtigheid in acht genomen worden over de tijdschaal 
waarop betrouwbare uitspraken  kunnen worden gedaan (t>100 jaar). 

 
Naast model- en procesonderzoek dat is uitgevoerd in de afgelopen jaren is in 1998 ook 
begonnen met het uitvoering van de sanering van het Ketelmeer-Oost. In opdracht van WAU 
heeft WL als onafhankelijk adviseur het rapport ‘Leereffecten Sanering Ketelmeer’ (WL, 
Q2753, 2001a) en de daaraan ten grondslag liggende deelrapporten inhoudelijk getoetst. Uit 
deze toetsing komt naar voren dat: 
• Er volop ontwikkeling plaatsvindt naar nieuwe meetmethoden met als doel om de vrij 

opgeloste concentratie direct te meten.  Wel dienen een aantal methoden nog nader 
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gevalideerd of gestandaardiseerd ter worden (waaronder de Tenax extractie als maat voor 
de vrij opgeloste concentratie)  

• Het winnen van poriewater dient plaats te vinden onder gedefinieerde condities. De 
huidige ‘in-situ’ poriewaterconcentraties zijn gewonnen uit een deels anaeroob, deels 
aeroob systeem en daarmee niet gedefinieerd.  

3.4.2 De Slufter 

 
Figuur 8  De Slufter (foto: Port of Rotterdam) 

 
Modelmatig onderzoek door WL 
WL heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de MER (1984). De verwachting op basis 
van de modelberekeningen is dat de verspreiding van verontreinigingen, vanuit het depot 
naar het grondwater, zeer traag zal verlopen en pas op lange termijn (ordegrootte honderden 
tot duizenden jaren) kan worden aangetoond. 
 
Rond de Slufter heeft WL minder numeriek procesmatig onderzoek uitgevoerd. Wel zijn 
enkele unieke eigenschappen van de Slufter zoals de invloed van het getij en het hoge 
sulfaat gehalte van zoute baggerspecie in de MER berekening meegenomen. Ook is 
specifiek gekeken naar de invloed van de vulhoogte op de uitloogflux. 
 
De gidsstofkeuze voor de modelberekeningen van de Slufter wijkt op enkele punten af van 
de meer gangbare stofkeuze voor de zoete wateren: 
1. Arseen. 
2. Fluorantheen. 
3. Dieldrin. 
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4. PCB. 
 
Tabel 5 Verdelingscoëfficiënten gehanteerd voor de Slufter 

Stof log(Koc) 
  (l/kg) 
Arseen 3.84 
Fluorantheen 4.80 
Dieldrin 5.87 
PCB 4.18 

 
De mate waarin een verontreiniging uitloogt wordt bepaald door de verdelingscoëfficiënt. 
Arseen, de mobielste verontreiniging, loogt in een periode van 250.000 jaar (!) voor meer 
dan 70% uit het depot uit. Dieldrin, de minst mobiele beschouwde verontreiniging, loogt in 
dezelfde periode voor slechts iets meer dan 30% uit. Dergelijke uitloogpercentages stijgen 
ver uit boven de uitloogpercentages voor de minder mobiele gidsstoffen in b.v. depot 
IJsseloog. 
 
Ondanks deze hogere fluxen in vergelijking met depot IJsseloog blijkt dat bij het huidige 
specieaanbod (relatief meer aanbod van schoner klasse 2/3 specie t.o.v. klasse 4 specie) de 
flux van bijna alle gidsstoffen onder het in de MER 1984 berekende peil ligt. Het 
verontreinigd volume van het watervoerend pakket overtreft dan ook voor geen van de 
verontreinigingen het depotvolume op een tijdschaal van 10.000 jaar of minder. 
 
De manier van bergen (centraal bergen van klasse 4 specie met klasse 2/3 specie op de 
bodem van het depot) versus het gemengd bergen van aangeboden specie oefent op de flux 
van de gidsstoffen een geringe invloed uit voor de Slufter. Oorzaak is het beschouwen van 
een zeer lange tijdschaal (250.000 jaar) en relatief mobiele verontreinigingen. Hierdoor kan 
ook verontreiniging uit de kern van het depot naar het grondwater uitlogen. Zou uitsluitend 
naar de minst mobiele gidsstof (dieldrin) gekeken worden op een tijschaal van 10.000 jaar 
(conform het BVB, 1993), dan heeft gecompartimenteerd bergen wel een positief effect.  
 
Voor de Slufter is mede door de getij -invloed advectief transport (infiltratie) door het depot 
van belang. Evaluatie van de uitloging van arseen (mobielste verontreiniging) onder invloed 
van de vulhoogte toont aan dat variatie van de vulhoogte tussen NAP -12m en NAP -2m een 
geringe invloed uitoefende op de uitloogflux en dat dit effect verwaarloosbaar is ten 
opzichte van de invloed welke de infiltratiesnelheid door het depot heeft op de uitloogflux. 
De infiltratiesnelheid door het depot is afhankelijk van de mate waarin het depot na stort 
consolideert. 
 
Monitoring 
(bron Evaluatie MER Slufter 1986-2001, 2002) 
Het monitoringsprogramma is er op gericht eventuele verspreiding van stoffen via het 
grondwater uit het depot aan te tonen. Hierbij gaat het zowel om kwalitatieve als 
kwantitatieve aspecten. Daarnaast is het bedoeld om de ontwikkeling van de 
geohydrologische situatie in de directe omgeving van het depot te volgen. 
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Figuur 9  Peilbuizen (Bron: Evaluatie MER Slufter 1986-2001, 2002) 

 
In de Slufter wordt niet alleen het grondwater bemonsterd, maar ook het poriewater 
(peilbuis 16 en 17). Voor de monstername van grondwater wordt gebruik gemaakt van 
sondes met een membraan, die in de filters wordt gehangen. De werking van de sondes is 
gebaseerd op het principe van dialyse.Voor de monstername wordt een sond e gedurende drie 
maanden in de peilbuis gehangen. Vervolgens wordt, als de evenwichtsinstelling bereikt is, 
de sonde weer opgehaald. 
 
Uit de gegevens van 1986 tot 2001 ((bron Evaluatie MER Slufter 1986-2001, rapportage 
november  2002) blijkt dat: 
• Het poriewater geen trendmatig verband vertoond met betrekking tot verhoogde PAK 

concentraties. 
• Voor het poriewater in het depot geldt dat alle zware metaal gehalten beneden de 

toetswaarde (zie MER) liggen en in bijna alle gevallen ook beneden de prognosewaarde 
(op basis van modelberekeningen) liggen. Cadmium en zink vormen hierop een 
uitzondering: de gemeten waarden liggen hier iets boven de prognoses, maar nog altijd 
ruimschoots beneden de toetswaarden. Alle gemeten waarden – met uitzondering van 
chroom en kwik – liggen ook onder de in 1990 bij de nulmeting gehanteerde 
streefwaarden. 

• Voor peilbuizen in het watervoerend pakket geldt dat blijkt dat enkele gehalten aan 
zware metalen hoger uitvallen dan voor aanleg van de Slufter. Dat geldt met name voor 
arseen en in mindere mate voor koper, waarbij de gehalten beneden de toetswaarde 
blijven. Vergelijking van de getallen uit de periode 1990-1996 met die van 1997-2002 
laat met name voor arseen een toename zien, voor zink een afname. Analyse van de 
onderliggende getallen leidde echter niet tot een statistisch houdbaar verband. De hogere 
arseenconcentraties worden verklaard vanuit de natuurlijke variatie in arseengehalten in 
het Nederlandse grondwater. 

 
Conclusie ten aanzien van monitoring  
In de periode 1998-2001 is geen sprake van een trendmatige toe- of afname in de 
concentraties van verontreinigingen zoals die op verschillende locaties in- en onder het 
depot zijn gemeten. 
Er zijn geen aanwijzingen die duiden op verspreiding van stoffen uit het depot via het 
grondwater naar de omgeving.  
De chemisch-fysische processen die zich ontwikkelen in het depot komen overeen met de 
voorspellingen, zoals beschreven in de MER/Projectnota Slufter 1984. 
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3.4.3 Hansweert / Dekkerspolder 

 
Figuur 9  De oude Haven nabij depot Hansweert 

 
Dekkerspolder 
Aanvullend op het gesprek met de beheerders (zie Bijlage A) is voor depot Dekkerspolder 
geen historische informatie onderzocht. Dit vanwege de sterk van de onderwater depots 
afwijkende inrichting (inrichting is meer conform een doorgangsdepot) en het ontbreken van 
specifieke historische informatie over b.v. de invloed van de aan de huidige stort 
voorafgaande vuilstort op de grondwaterkwaliteit. 
 
Hansweert 
Hansweert is aangelegd om schone onderhoudsbagger uit het Kanaal door Zuid-Beverland 
en verontreinigde bagger uit een viertal Oosterschelde havens te bergen. Bestudering van de 
MER voor Hansweert (zie literatuurlijst) leert dat de MER plicht voor dit depot zeer 
omstreden is en pas is opgesteld na aanleg van het depot (onder dwang van vernietiging van 
de stortvergunning door Raad van State). Gezien de voorgeschiedenis van dit depot is het 
begrijpelijk dat er geen alternatieven onderzocht zijn en dat de T0 situatie moeilijk vast te 
stellen is. Complicerende factor is overigens ook de nabij de stort (parallelle stroombaan) 
gelegen haven, waar klasse 4 bodem aanwezig is.  
 
Gidsstoffen voor Hansweert waren de PAK fenantreen en fluorantheen. Bij de studie naar de 
verspreiding van verontreinigingen in depot Hansweert was onzekerheid over de aan- of 
afwezigheid van een scheidende kleilaag tussen de specie en de onderliggende 
watervoerende pakket. Een dergelijke kleilaag kan als natuurlijke isolatie gezien worden en 
een sterke reductie van de uitloging en verspreiding realiseren.  
 
Uit onderzoek blijkt dat het watervoerend pakket schoon is, maar dat de tussenliggende 
kleilaag geroerd is en aanzienlijk vervuilt. De aanwezigheid van verontreiniging in de 
tussenliggende kleilaag is niet in de verspreidingsberekeningen meegenomen. 
Opvallend is de plaatsing van een peilbuisfilter in de specie van het depot (locatie B2). 
Bestudering van de gegevens voor de periode 1992-1996 voor de gidsstoffen fenantreen en 
fluorantheen in deze ‘poriewater’ peilbuis leert dat fenantreen en fluorantheen niet in 
verhoogde concentraties voorkomen en niet trendmatig toenemen. Over het algemeen liggen 
de concentraties voor alle PAK en PCB’s onder de detectielimiet (in 1992-1994 wordt 
incidenteel een concentratie boven de detectielimiet gemeten, in 1995-1996 niet meer).  
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De MER bevat eveneens een evaluatie van de leemten in kennis en de worst case aannamen 
die hiertoe zijn aangehouden: 
Infiltratie 
• De berekende grondwaterstand in de modelberekening (en daarmee de infiltratie door 

het depot) houdt geen rekening met de aangebrachte drains en is daarmee mogelijk te 
hoog. 

• De verticale stromingsweerstand in het depot is betrekkelijk laag, door consolidatie zou 
deze kunnen toenemen. 

Verspreiding  
• Door te toetsen tegen schoon grondwater is de concentratiegradiënt (en daarmee de 

uitloging) maximaal. Door de mogelijke aanwezigheid van achtergrondconcentraties 
van verontreinigingen in het grondwater kan de werkelijke flux lager zijn. 

• Er wordt uitgegaan van laboratorium KOC waarden. In het veld bepaalde waarden liggen 
veelal lager.  

3.4.4 Hollands diep / Cromstrijen 

Put van Cromstrijen 
 
 

 
Figuur 10 Ligging put van Cromstijen 

 
De Put van Cromstrijen ligt aan de noordoever van het Hollands Diep en is in de jaren zestig 
ontstaan door zandwinning. De put van Cromstrijen is als depot uniek in de zin dat het een 
open depot betreft (niet omdijkt of deels afgesloten). De MER geeft dan ook extra aandacht 
aan de omstandigheden waaronder gestort mag worden en aan het monitoren van het 
sedimentatiegedrag bij het storten van de specie (valt buiten de scope van dit rapport). 
Opvallend aan de MER en het grondwatermonitoringsplan van de put is: 
• De brede scope aan gidsstof berekeningen om de uitloging naar en verspreiding in het 

grondwater te voorspellen: vijf PAK (naftaleen, fenantreen, fluorantheen, 
benzo(k)fluorantheen en benzo(a)pyreen), twee PCB’s (PCB-28 en PCB-153) en twee 
bestrijdingsmiddelen (•-HCH en 2,4-DDT) 
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• De keuze van met name •-HCH als één van de gidsstoffen13 voor de MER. Gezien de 
hoge mobiliteit van •-HCH is vooral op relatief korte tijdschalen (honderden jaren) een 
relatief hoge uitloogflux en snelle verspreiding te verwachten.  

• De op basis van de voorspelde verspreiding van o.a. •-HCH is er vroegtijdige aandacht 
voor geohydrologische isolatie (oppompen van verontreinigd grondwater). Het hiervoor 
benodigde puttenscherm is al grotendeels aanwezig in het kader van de monitoring. 

• Het zeer gedetailleerde monitoringsgrid, waarbij zelfs een aantal peilbuizen onder water 
geplaatst zijn (en per bemonstering door een duiker moeten worden aangesloten).  

• Het monitoringsgrid houdt rekening met:  
o bemonstering van ondiep (+/- -20 NAP) versus diep ( +/- -30 NAP) 

grondwater  
o de verspreidingsrichting (gericht op verspreiding in noord-oostelijke 

richting) 
o referentie metingen ten oosten en zuiden van het depot 
o bestaande meetpunten in het landelijk meetnet op enige afstand van het 

depot voor extra controle 
o een goede fasering in de monitoringsintensiteit (jaarlijks, 5 jaarlijks, 

incidenteel) en de pakket analyse (‘beperkt’ versus ‘uitgebreid’) 
• Een zeer evenwichtige keuze voor de ‘beperkt pakket’ analyse; niet zozeer de 

probleem/gidsstoffen maar de macro-chemie, algemene parameters en mobiele 
verbindingen staan centraal.  

 
 
Hollands Diep depot 
 

 
Figuur 11 Verspreiding van de meest kritische verontreiniging uit omdijkt depot Hollandsch Diep, na 10.000 jaar 

(bron: MER Baggerspecieberging Hollandsch Diep) 

 
Voor depot Hollands Diep is de locatie keuze MER afgerond (gekozen voor de Oost variant 
uit 6 gebieden 17 varianten). Het Hollands Diep depot wordt een omdijkt depot. Opvallend 
aan het voorgenomen grondwatermonitoringsplan is: 

• Veel van de goede monitoringopzet van de put van Cromstrijen is overgenomen 

                                                   
13 Als gidsstoffen moeten die stoffen worden aangewezen waarvan de grootste normoverschrijdingen 
worden verwacht.  
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• Extra aandacht voor het vastleggen van de t0 situatie door een hoge meetfrequentie. 
Dit om variatie in de analyse resultaten statistisch te kunnen filteren. Dit helpt in de 
beoordeling van de door het depot veroorzaakte bijdrage aan de grondwater 
concentratie. 

• De aandacht voor de macro-chemie als toetssteen voor verspreiding, zie ook de 
aanbeveling om dit vaker toe te passen in dit rapport (paragraaf 4.3 Functioneel 
Monitoren). 

• De goede spreiding in gidsparameters in het pakket voor de exploitatie fase, met 
wederom aandacht voor relatief mobiele verontreinigingen (Minerale olie (G.C.), 
OCB, •-HCH) en metalen. 

• Aandacht voor geohydrologische maatregelen indien de verspreiding te hoog is 
• De terechte kanttekening dat op 500 meter van het depot een grote vervuilingsbron 

aanwezig is (Shell), waar weliswaar isolerende en zuiverende maatregelen getroffen 
zijn, maar waarvan de invloed op de grondwaterconcentratie niet geheel uitgesloten 
kan worden. 

  
Monitoringgevens, Cromstrijen  
De put van Cromstrijen bevat al sinds 1964 (bagger)specie. De milieueffecten zijn in 1987 
en 1988 uitgebreid onderzocht. Vanaf 1992 vindt er jaarlijkse monitoring van het 
grondwater plaats, waarbij de feitelijke opzet van de monitoring niet is gewijzigd ten 
opzichte van 1992.  In 1997 zijn een aantal nieuwe filters geplaatst (M1a, M1b en M3), 
maar dit heeft geen discontinuïteit in de monitoring opgeleverd.  
 
Macro-chemie 
Enkele opmerkelijke punten uit de trend analyse (Grondwater monitoring Cromstrijen 2001, 
update 2003) van de peilbuizen rondom het depot (M serie): 
 
• M4 (geplaatst in 1997 / verloren gegaan in 2003) staat in het ondiepe grondwater (filter 

diepte 18,2 - 19,1 -NAP) op 50 meter van de plaats waar tot 1992 het oppervlaktewater 
kon infiltreren. Opvallend aan deze peilbuis is dat het veranderende redox regime onder 
invloed van het storten van baggerspecie in de put (de infiltratie van zuurstof/sulfaat 
houdend opp. water stopt vanaf 1992, er treedt vanaf 1992 uitloging van gereduceerde 
verbindingen zoals ammonium en tweewaardig ijzer op). Dit is waarneembaar in de 
macro-chemie (zie figuur 12).De omslag van een door oppervlaktewater infiltratie 
gedomineerde grondwaterkwaliteit naar een door het depot gedomineerde 
grondwaterkwaliteit lijkt zich rond het jaar 2000 af te spelen.  
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Macro-chemie voor peilbuis M4
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Figuur 12  Macro-chemie voor peilbuis M4  

 
• De peilbuis met een tot in de jaren 1980 lopende historie M2 (eveneens in het ondiepe 

grondwater (filter diepte 18,2 - 19,1 -NAP)) vertoont een minder duidelijk kantelpunt, 
maar kent wel een aantal voor een depotuitloging kenmerkende trends (oplopend DOC 
gehalte, hoge anion/kation concentratie (waargenomen als geleidbaarheid), een lichte 
schommeling in de pH ten gevolge van redoxreacties in het grondwater. Minder 
overtuigend is de afwezigheid van een duidelijke trend in de ammonium concentratie. 
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  Figuur 13  Macro-chemie voor peilbuis M2  
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Ter referentie, de gemeten poriewaterconcentratie voor deze macro-chemische parameters 
bedroeg: 
• DOC:  30-35 mg/l (versus 20-25 voor peilbuis M2/M4, zie figuur .. en .. ). 
• Ammonium:   150 mg/l (versus 10-25 voor peilbuis M2M/4, zie figuur .. en ..). 
• HCO3

-: 2135 mg/l (versus 530-1500 voor peilbuis M2/M4, zie figuur .. en ..). 
 
Indien naar zware metalen en organische verontreinigingen gekeken wordt vallen een aantal 
zaken op: 
• Uitgezonderd barium en strontium (en mogelijk chroom) vindt er geen significante 

overschrijding van de streefwaarden plaats in de peilbuizen, veelal blijven de 
concentraties onder de detectielimiet. 

• De mobiele gidsstof •-HCH wordt niet jaarlijks gemeten. De in 2001 uitgevoerde 
meting laat geen verhoogde concentratie zien in het grondwater. 

• De meest mobiele organische verontreinigingen (minerale olie en EOX) laten in het 
grondwater voor zover bepaald eveneens geen significante verhoogde concentratie zien 
ten opzichte van de streefwaarde (incidentele meting overschrijd soms de streefwaarde, 
deze overschrijding wordt echter in een vervolgmeting niet nogmaals aangetoond). 

 
Modelmatig onderzoek  
De diverse onderzoeken zijn met name door Rijkswaterstaat (AKWA) uitgevoerd. Hierbij is 
niet alleen veel aandacht besteed aan de uitloging naar het grondwater, maar ook aan het 
herkomstgebied van de te bergen specie (voor een belangrijk deel het Haringvliet).  
Gedetailleerde informatie over de modelopzet van de door AKWA uitgevoerde berekeningen 
ontbreekt bij de auteurs van dit rapport. 
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Monitoringsgevens, Hollands Diep 
Voor depot Hollands Diep worden momenteel de t0 achtergrondwaarden vastgesteld. De 
componenten waarvoor een verhoogde concentratie is vastgesteld staan weergegeven in 
Tabel 6 
 

Tabel 6  Overzicht van de componenten die in enigszins verhoogde mate zijn aangetoond ter plaatse van het 
toekomstig depot Hollandsch Diep (gehalten in µg/l) (bron: Uitvoeringsplan Baggerspecieverwerking 
depot Hollandsch Diep)  

Peilbuisnr. Diepte 
(m –N.A.P.) 

Arseen Barium Zink Fenantreen Fluorantheen Benzo(a) 
pyreen 

Benzo(ghi) 
peryleen 

MO-1 13-15 5,5 (< s)* 65 (< s) < 20 (< s) 0,02 (> s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) 0,03 (> s) 
MO-1 34-36 45 (> t) 140 (< s) 50 (> s) 0,09 (> s) 0,05 (> s) < 0,01 (< s) 0,03 (> s) 
MO-2 17-19 40 (> t) 85 (< s) < 20 (< s) 0,02 (> s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) < 0,02 (< s) 
MO-2 27-29 160 (> i) 160 (< s) < 20 (< s) 0,07 (> s) 0,09 (> s) 0,02 (> s) < 0,02 (< s) 
MO-3 13-15 < 5 (< s) 95 (< s) 40 (> s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) 
MO-3 33-35 42 (> t) 210 (> s) 26 (> s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) 
MO-4 12-14 < 5 (< s) 60 (< s) 94 (> s) 0,03 (> s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) < 0,02 (< s) 
MO-4 35-37 5,4 (< s) 310 (> s) 37 (> s) 0,04 (> s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) < 0,02 (< s) 
MO-5 11-13 14 (> s) 55 (< s) 56 (> s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) < 0,02 (< s) 
MO-5 38-40 < 5 (< s) 440 (> t) 25 (> s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) < 0,02 (< s) 
MO-6 12,5-14,5 < 5 (< s) 35 (< s) 39 (> s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) 
MO-6 40-42 22 (> s) 400 (> s) 24 (> s) < 0,02 (< s) 0,06 (> s) < 0,02 (< s) < 0,01 (< s) 

 
 

 s = streefwaarde n = tussenwaarde (= ½ (s+i))  i = interventiewaarde 
 

 
Uit tabel 6 blijkt dat een aantal componenten reeds in verhoogde mate zijn aangetoond in 
het grondwater nabij depot Hollands Diep. Het betreft vooral van nature voorkomende 
stoffen als arseen, (barium) en zink, maar ook enkele ‘milieuvreemde’ componenten (in licht 
verhoogde mate: de PAK’s fenantreen, fluoranteen, benzo(a)pyreen en benzo(ghi)peryleen).  
 
Conclusie ten aanzien van monitoring  
Beide depots kennen een zeer uitgebreid (voorgenomen) monitoringspakket waarbij recht 
wordt gedaan aan: 
• Vastlegging  van de t0 situatie & de onzekerheden (variatie) die hierbij een rol spelen. 
• Verspreidingspatroon verontreiniging in zowel de stroombaanrichting als ook in de 

diepte (peilbuizen op meerdere x-y coördinaten en voor meerdere diepten). 
• Macro-chemie & een goede opeenvolging van gidsstoffen (de keuze van mobiele tot 

minder mobiele gidsstoffen levert een compleet beeld) . 
• Aandacht voor zowel organische verontreinigingen als ook metalen. 
• Tijdschaal van de metingen, waarbij rekening gehouden wordt met de benodigde 

frequente meetfrequentie tijdens de exploitatie fase en een minder frequent 
meetprogramma voor de nazorg fase. 
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3.4.5 Amerikahaven / Averijhaven 

 
Figuur 14 Depot de Averijhaven 

 
Gegevens 
In de Averijhaven is in 1979 (75.000 m 3) en 1985 ( 225.000 m3) verontreinigde baggerspecie 
geborgen. In 1987 en 1989 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het uitlooggedrag van de 
reeds geborgen baggerspecie.  
In 1994 heeft een MER studie plaatsgevonden (zie literatuurlijst), waarin ervan uitgegaan 
werd dat de al aanwezige baggerspecie in de Averijhaven geborgen zou blijven. Naast de al 
aanwezige baggerspecie werd in de MER ingegaan op het effect van het storten van 511.000 
tot 1.447.000 m3 nieuwe verontreinigde specie.  Er is uiteindelijk voor een variant gekozen 
waarin 1 miljoen m3 extra stortcapaciteit is vergund, het depot omdijkt is en de bodem en 
het talud met folie is geïsoleerd (persoonlijke mededeling Hans Lely). 
 
Conclusie met betrekking tot bruikbaarheid gegevens 
Bestudering van de grondwater monitoringsgegevens uit 1986, 1987, 1988 en 1989 levert 
weinig bruikbare informatie op. De gerapporteerde monitoring bestaat uit twee locaties 
(punt 1 en punt 2) en twee diepten (-17 en -22 m NAP). Een belangrijk manco is dat voor 
deze periode 3 verschillende analyselaboratoria zijn ingezet (1986: DBW/RIZA, 1987: 
TAUW, 1988&1989: Oranjewoud), waardoor eventuele verschillen ook samen kunnen 
hangen met laboratoriumverschillen. De belangrijkste constatering voor zware metalen lijkt 
te zijn dat op beide monsterpunten en voor beide diepten er een dalende trend in de 
concentratie in de tijd is. Gezien de variatie in analyse laboratoria blijft deze trend tentatief. 
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Figuur 15 Amerika haven  

 
Gegevens 
De Amerikahaven bevindt zich aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal en heeft in 
hoofdzaak een scheepvaartfunctie. De baggerspeciestortplaats is reeds sinds de jaren zestig 
in gebruik. Sinds 1994 wordt er vergund baggerspecie gestort (nevenfunctie). Er wordt 
gebruik gemaakt van de overdiepte van de haven die is ontstaan door eerdere zandwinning.  
Er is vergund om tot -17 m NAP te storten, waarbij in 2003 een vergunning is aangevraagd 
om de stortcapaciteit uit te breiden tot -16 m NAP.   
 

Tabel 7 Vergunde/aangevraagde baggerkwaliteit 

stortdiepte (t.o.v. NAP) kwaliteit einddatum 
Periode voor vergunning  (1960-1990)  
tot -19m ? 01-01-1994 
Vergund   
-18m tot -17m (afdeklaag) klasse 0,1 en 2 21-06-2005 
tot -18 m klasse 2 met ontheffing en klasse 3 21-06-2005 
tot -19 m klasse 2 met ontheffing en klasse 3 21-06-2005 
tot -19 m klasse 4 010-01-1997 
Aangevraagd (2003)   
-17m tot -16m (afdeklaag) klasse 0, 1 en 2 2012 
tot -17m klasse 2 en 3 2012 
tot -17m klasse 4 (uitsluitend op basis van de 

concentratie van de zware metalen) 
2012 

   
 
Het is na 1997 niet meer toegestaan om klasse 4 baggerspecie te storten.  
Voor dit rapport is vooral de stort in de eerste jaren van belang (de periode 1960-1990): de 
uitloogflux naar het grondwater wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de 
specie op de bodem van het depot. De kwaliteit van de gestorte specie was ten tijde van de 
stort onbekend. De voor het MER uitgevoerde verspreidingsberekeningen stellen het extra 
effect vast van het storten van klasse 4 baggerspecie na 1994 (en tot 1997) en houden geen 
rekening met de reeds aanwezige baggerspecie (bron: Milieueffectrapportage 
baggerspeciestortplaats Amerikahaven, samenvatting, 1993: Tabel2).   
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Het nazorgplan (Amerikahaven baggerspeciestortplaats nazorgplan definitief, 2000) gaat in 
op deze onzekerheid door te kijken naar de vermoedelijke herkomst van de voor 1994 
gestorte specie (verdieping vaarwegen, Noordzeekanaal, metrowerken en diverse havens). 
Het materiaal van de metrowerken en havens was schoon. Het overige materiaal is klasse 3 
en klasse 4 en vooral verontreinigd met cadmium, koper, zink. nikkel, PAK, olie en EOX.  
Ter validatie van de al opgetreden verspreiding heeft in 1992 veldonderzoek plaatsgevonden 
(3-tal boringen) naar de kwaliteit van het zand in het watervoerend pakket onder de bagger; 
het zand was schoon. De  baggerspecie zelf is matig verontreinigd,  met name door PAK 
(klasse 2 en 3). Ook in het meeste vervuilde gebied (in het centrum op -15 m NAP) worden 
in het poriewater zeer lage concentraties metalen aangetroffen. 
 
Grondwatermonitoring (1987-1992) vindt plaats door middel van 10 peilbuizen met elk 3 
filterdiepten.Vanaf 1992 zijn daar nog 6 peilbuizen met wisselende filterstelling bijgekomen. 
Deze peilbuizen staan overwegend op of nabij de kade en bedekken een gebied van circa 2 
km bij 0.5 km (de volledige Amerikahaven). Als referentie wordt TNO-peilbuis 25N P0909 
gebruikt (bovenstrooms; ten oosten van de Australiëhaven), op circa 1 km van de 
Amerikahaven. Aangezien echter ook een deel van de Australiëhaven als stortlocatie 
gebruikt wordt is de afstand tussen de referentiepeilbuis en de aanwezigheid van mogelijk 
vervuilde baggerspecie hemelsbreed echter slechts 100-200 meter. 
Complicerende factor is dat de oorspronkelijke diepte van de Amerikahaven (-40 tot -45 m 
NAP) drie watervoerend pakket lagen (met daartussen scheidende lagen) doorsnijdt. De 
monitoring is gericht op elk van de drie WVP lagen.  
Door de plaatsing van de peilbuizen op of nabij de kade en de bathemetrie van de haven is 
de afstand in de filters in de peilbuizen en de baggerspecie een functie van de filterdiepte:  
• Voor de filters in het 1e WVP geldt een gemiddelde afstand van circa 50 meter 
• Voor de filters in het 2 e WVP geldt een gemiddelde afstand van circa 100 meter 
• Voor de filters in het 3 e WVP geldt een gemiddelde afstand van circa 200 meter 
 
Frequentie grondwatermonitoring: 
• Tot 2020 wordt voorzien in een jaarlijkse monitoring. 
• Vanaf 2020 wordt voorzien in een 5 -jaarlijkse monitoring. 
 
Trendanalyse  
Wat de Amerikahaven een interessante voorbeeld locatie maakt is het feit dat er sinds 
ruwweg 1960 verontreinigde baggerspecie geborgen is. Dit betekent dat er al sinds een 
relatief lange periode (bijna 50 jaar) uitloging naar en verspreiding in het watervoerend 
pakket plaatsvindt. De trendanalyse is gepubliceerd in ‘Amerikahaven Amsterdam, 
Trendanalyse Kwaliteit Grondwater, 2003’.  De trendanalyse gaat vooral in op de 
verontreinigende stoffen (zoals zink, chroom, PAK(10)) en in mindere mate op mobiele 
gidsstoffen (alleen uitgewerkt voor ammonium). Wel worden algemene parameters zoals 
geleidbaarheid (EC) en pH gemeten. 
 
Ammonium 
Helaas is het patroon voor ammonium zeer grillig. Opvallend is de relatief hoge 
ammoniumconcentratie in de bovenstroomse referentiebuis. Er worden dan ook vraagtekens 
gezet bij de betrouwbaarheid van de referentiepeilbuis (ook op basis van andere parameters) 
doordat er mogelijk infiltratie van havenwater plaatsvindt. 
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Overigens is een ammoniumconcentratie van hooguit enkele tientallen mg/l niet als 
buitensporig hoog aan te merken (onder landstorten worden ammoniumconcentraties van 
200-400 mg/l gemeten). Dit zou kunnen duiden op een lager dan verwachte afbraak van in 
het slib aanwezig organisch materiaal of op een relatief hoog zand gehalte in het depot.  
 
Zink en chroom 
Vooral chroom is relatief mobiel (zie beschouwing mobiliteit van metalen  in paragraaf 4.6); 
ook bij voldoende sulfide zal chroom geen immobiel metaalsulfide vormen). Hoewel er een 
toename van met name de chroom concentratie in de peilbuizen wordt geconstateerd is deze 
niet eenduidig te relateren aan de uitloging uit de Amerikahaven. Met name voor het 2e en 4e 
WVP geldt dat ook in de referentiebuis verhoogde chroom concentraties worden gevonden.   
 
PAK(10) 
Helaas wordt een som-PAK concentratie weergegeven. Waarneming van individuele PAK 
laat door de jaren heen op verschillende locaties een incidenteel hoge concentratie zien, 
soms van zeer immobiele PAK als indeno(123-cd)pyreen. Een dergelijke PAK kan op een zo 
geringe tijdschaal niet uit het depot naar de peilbuis verspreiden. In de analyses moeten 
meetfouten een rol gespeeld hebben of er is sprake van een historisch al aanwezige 
verontreiniging. 
 
Overall 
De Amerikahaven vormt een complex systeem, er vindt relatief veel infiltratie plaats vanuit 
de havens naar de omliggende polders. Er is relatief veel beïnvloeding door het 
oppervlaktewater, er zijn veel potentiële andere verontreinigingsbronnen aanwezig en er is 
sprake van uitloging naar en verspreiding in 4 verschillende watervoerende pakketten. 
Monitoring van een dergelijk systeem kent dan ook veel onzekerheden en aannamen. 
 
De trendanalyses geven geen aanleiding om te veronderstellen dat het Amerikahavendepot 
een hoge mate van verspreiding kent.Gedurende de eerste +/- 50 jaar na stort is voor geen 
van de in de trend analyse beschouwde stoffen een significante, op het depot herleidbare, 
concentratietoename in het watervoerend pakket geconstateerd. 
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4 Stap 4: Heden 
In de verspreidingsberekeningen en monitoringplannen zijn de laatste jaren een aantal 
nieuwe ontwikkelingen nog onvoldoende belicht. Dit betreft met name: 
 
1. De zonering van depots, waarbij relatief schone grond op de bodem (en soms op het 

talud) van het depot wordt aangebracht. Dit is een vorm van depot isolatie. 
2. De afbraak van organische verontreinigingen. 
3. Functioneel monitoren, met aandacht voor de interactie tussen (macro-)chemie en 

bacteriële activiteit. 
4. Werkelijke verdelingscoëfficiënten: de achtergrond (oorzaak) van de lage 

beschikbaarheid van organische verontreinigingen op veel locaties in Nederland. 
5. Kinetiek: invloed niet-evenwichtskinetiek op het verspreidingsgedrag. 
6. Zware metalen: het beschikbaar komen van nieuwe technieken om het poriewater te 

bemonsteren. 
7. Het effect van de afbraak van in het depot aanwezig organisch materiaal op de 

accumulatie van gas in het depot. 
8. ‘Schoon’ grondwater als referentie. 
9. De normstelling. 

4.1 Zonering van depots 
Zonering van depots houdt in aangeboden baggerspecie in verschillende fasen wordt 
aangebracht, waarbij relatief schoon materiaal op de bodem/talud van het depot wordt 
aangebracht en meer verontreinigd materiaal in de kern. Dit is een vorm van depot isolatie. 
Ook voor Uiterwaarden depots is het aanbrengen van relatief schone dekgrond met een hoog 
organisch stof en klei gehalte als isolerende voorziening op de bodem/het taluud een optie.  
 
Evaluatie van het effect van zonering vormt al jaren een standaard onderdeel bij de meeste 
MER berekeningen. De isolatie kent echter ook een aantal nadelen: 
• Het volume voor het bergen van sterk verontreinigd slib neemt af.  
• Het aanbrengen van een relatief dunne laag (vaak 1-2 meter) schoner baggerspecie op 

het talud is technisch gecompliceerd doordat het slib gestabiliseerd moet worden. 
• Het aanbieden van specie dient gefaseerd te geschieden (schonere specie eerst). Met 

name bij berging van gebied eigen sediment of grond zoals bij herinrichting van 
Uiterwaarden moet vaak een tijdelijke opslag plaatsvinden voor de meer verontreinigde 
grond.  

• Voor de isolerende laag geldt dat er aandacht moet zijn voor een breder spectrum aan 
eigenschappen dan de klasse indeling voor sediment (klasse overschrijdende stof, 
organisch stof gehalte, sulfide gehalte, klei gehalte). Elke aangeboden partij voor deze 
isolerende laag moet uitgebreider gescreend worden. 

 
Het effect van isolatie door gescheiden berging is gelegen in een vertraging van de 
doorbraak van sterker verontreinigd materiaal dat geborgen wordt in de kern van het depot. 
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Het voordeel van is dat een sterke uitloogreductie bereikt kan worden zonder verdere 
technische ingrepen. Dit garandeert een duurzame oplossing.  
 
Voorbeeld  
In figuur 16 wordt een voorbeeld gegeven voor de ontwikkeling van de concentratiegradiënt 
voor fenantreen uit een depot indien een isolerende kleilaag wordt aangebracht. Uit de 
figuur blijkt dat het enkele duizenden jaren duurt voordat fenantreen vanuit het depot door 
de isolerende laag heen gebroken is.  
 

Voorbeeld: 
concentratieprofiel fenantreen indien een 1m dikke schone kleilaag als isolatie wordt gebruikt
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Figuur 16 Voorbeeld effect isolatielaag voor uitloging fenantreen 
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4.2 Natuurlijke eliminatie  
Onder natuurlijke eliminatie worden meerdere processen verstaan die ervoor zorgen dat 
verontreinigingen in de bodem niet meer (toxisch) beschikbaar zijn. Te denken valt aan: 
• de volledige afbraak van verontreinigingen 
• de omzetting van verontreinigingen tot minder toxische verbindingen 
• verdunning  
• precipitatie van verontreinigingen (b.v. de mineralisatie van zware metalen met sulfide 

in een anaeroob milieu) 
• sorptie van verontreinigingen (b.v. sorptie van organische verontreinigingen aan roet) 
• humificatie van verontreinigingen (door humificatie kunnen b.v. de toxische groepen 

van een verontreiniging een verbinding aangaan met een andere groep waardoor de 
toxiciteit afneemt)   

4.2.1 Beschouwing door een micro bioloog (door P. Doelman) 

Baggerdepot: de mogelijk bio- geo-chemie en hoe dat te monitoren 
 
 
 

 
 
Motto-figuur:  
na  een hypothese van wat er zou kunnen gaan gebeuren, in het depot zelf kijken wat er feitelijk gebeurt, 
inclusief het scenario om milieuomstandigheden te kunnen bijsturen. 
 
Figuur 17: zie motto 
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4.2.1.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk enkele resumerende opmerkingen over het ontstaan en het functioneren van 
het zelfreinigend vermogen van de natuur.  
Als gevolg van het slordig omgaan met verontreinigingen, ontstond de belangstelling naar 
hun gedrag in het milieu. Wat gebeurt er mee? Worden ze microbiologisch getransformeerd 
of zelfs helemaal gemineraliseerd? Waarom doen welke beesten dat? Hoe gaat dat in zijn 
werk en hoe snel? Onder welke omstandigheden vindt dat plaats?, Etc. Etc. 
 
Algemene principes van microbiële afbraak van organisch materiaal zijn alom bekend en bv 
gepubliceerd door Marty Alexander en vele anderen [Alexander, 1985]. Ron Atlas [1981] 
schreef al eerder uitgebreid over de afbraak van olie componenten. John Wilson [1986] en 
medewerkers ontrafelden de anaërobe afbraak van benzine componenten als benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen en xylenen. Tot die tijd nam men aan dat de afbraak van aromaten 
vooral aëroob plaats vond. Ook over de afbraak van POP’s [persistente organische 
pesticiden] is veel bekend. De anaërobe afbraak van lindaan componenten 
[hexachloorcyclohexaan isomeren] werd door Andy Bachmann [1988] aangetoond en Peter 
Middeldorp [1994]bewees de afbraak van beta HCH onder methanogene omstandigheden. 
Koos Beurskens [1995] wees op de afbraak van PCB’s in sedimenten. De transformatie van 
Dioxine werd aangetoond en zelf de mogelijke totale mineralisatie [Bunge 2003]. Ook de 
mineralisatie van HCB [Hexa Chloor Benzeen] in rivier sedimenten is recentelijk 
aangetoond, door een Dehalococcides bacterie [Van Eekert, 2004, personal communication]. 
Doelman & Breedveld [1999] benadrukken dat het uiteindelijk de milieuomstandigheden 
zijn die bepalend zijn voor afbraak van verbindingen. Behalve afbraak is er sprake van 
vastlegging van organische verbindingen en ook humificatie is aannemelijk gemaakt 
{Bollag, 1992]. Het zelfreinigend vermogen van de natuur voor natuurlijke organische 
verbindingen is al miljarden jaren een eigenschap van de natuur. De ontdekking in de laatste 
vijftig jaar dat ook organisch verontreinigingen afgebroken kunnen worden past in de 
historische ontwikkeling van het leven op aarde. In tabel 8 is een historisch overzicht 
gegeven over mijlpalen in de afbraak van organisch materiaal. 
 
Tabel 8 Enkele mijlpalen in de geschiedenis van het zelfreinigend vermogen.  

Gebeurtenis  “X” jaren geleden  Referentie 
Ontstaan heelal 13.500.000.000 Bryson, 2003 
Vorming planeet Aarde   4.500.000.000 De Duve, 1995 
Anaerobe bacteria   3.500.000.000 ,, 
Aerobe bacteria   2.000.000.000 ,, 
Ontstaan organismen met celkern   1.500.000.000 ,, 
Cambrian explosie; ontdekking van grotere meercellige 
beesten [tribolieten] 

     570.000.000 ,, 

Homo sapiens  ?:     2.000.000 ,, 
Open metal smelters  >             2.000 Hong et al, 1996 
Verontreiniging door organische verbindingen   >                200  
Ontrafeling anaerobic afbraak van BTEX                      20 Wilson et al., 1986  
Ontdekking halorespiratie [Dehalococcoides] van VOCl’s                       15 Holliger, 1992  
Duiding van humificatie organische verontreinigingen                       12 Bollag, 1992 
Dioxine mineralisatie                        2 Bunge et al, 2003 
Dehalococcoides  van HCB                        1 Komen er aan 
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4.2.1.2 Depot verontreinigingen,  natuurlijke eliminatie [afbraak 
& binding], snelheden en  monitorings opties 
Natuurlijke eliminatie is “the process of biodegradation, diffusion, dilution, sorption, 
volatilisation and chemical stabilization” [EPA]. In de wetenschappelijke literatuur is 
hierover veel te vinden. Hier beperken we ons tot proefschriften en enkele referenties. Voor 
bagger achten we de processen sorption, microbiële afbraak en chemische stabilisatie van 
belang.  
 
Het aantal verschillende individuele verontreinigingen, dat te vinden is in bodemsystemen is 
zo groot dat opsplitsten in een beperkt aantal structueel-analoge groepen zinnig is. Hierbij 
kan onderscheidt gemaakt worden naar zeven structurele groepen 
 
Huidige probleemstoffen baggerspeciedepots 
• Zware metalen [H.M = 1]; 
• Persistent Organische Pollutants [POP’s = 2] als HCH, HCB, DDT, Dioxine, PCB's, 

Drins, etc.; 
• Ruwe olien en Poly aromatische koolwaterstoffen [PAH’s  = 3]; 
Stoffen met een doorgaans kortere afbraak horizon 
• Enkelvoudige aromatische verbindingen als Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en 

Xylenen [BTEX = 4]; 
• Gechloreerde organische alifaten als PER en TRI, gechloreerde benzenen en fenolen 

[VOCl’s = 5]; 
• Cyanides [CN = 6][vooral op gasfabrieksterreinen]; 
Macro chemie: de chemische motor 
• Voedsel overschot als stikstof en fosfaat en zwavel [N,P ,S = 7]. 
 
Sommerend kan per structuurgroep aangegeven worden of en hoe natuurlijke eliminatie in 
een rol speelt: 
 
Tabel 9 Overzicht van de eliminatie processen in een depot in relatie tot de verontreinigingsgroepen 

eliminatieprocessen H.M [1] POP’s [2] PAH’s [3] BTEX [4] VOCl’s [5] N.P.S [7] 
Sorption  [+ 
humification] 

++ +++ +++ + + O<>+++++ 

Diffusion + + + ++++ +++ +<>+++ 
Dilution + + + ++++ +++ +<>++++ 
Evaporation O O O ++++ ++ O<>+++ 
Microbial transformation + + <>++++ o<>++++ +++++ +++ O<>+++++ 
Chemical stabilization + +++ +++ + + ++ 
       
       
++++: very general and strong 
+++: general and strong 
++: regularly 
+: seldom/hardly 
o: not 

 
Nu  staat afbraak (microbial transformation) centraal! 
Voor bagger achten we vier groepen relevant: de persistente verbindingen [1, 2 en 3] en 
eutrofierente stoffen [7]. Dit vanwege het niet aangetoond zijn of lange tijdschalen van 
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microbiologische afbraak [1, 2 en 3] en de drijvende kracht van de macro chemie voor in 
depots afspelende processen (niet alleen microbiële omzetting van verontreinigingen, maar 
ook b.v. vanwege  precipitatie of omzetting van mineralen of de afbraak van organisch 
materiaal (gasproductie)).   
 De component groepen BTEX en VOCL’s zijn in de bodemverontreinigingswereld 
relevante groepen en zijn daarom voor de volledigheid ook weergegeven in de tabel.  

4.2.1.3 Afbraaksnelheden  

De afbraakprocessen onder aërobe omstandigheden zijn vaak sneller dan onder anaërobe. 
Het spectrum van afbraakpaden is echter onder anaërobe omstandigheden veel groter dan 
onder aërobe. Het aantal verschillende electronen-acceptoren is daar de oorzaak van. 
 
Van halfwaarde tijden naar snelheden 
In de jaren 1980-1990 was er veel onderzoek naar PCB en PAK afbraak. Toen werden 
afbraaksnelheden vaak uitgedrukt in halfwaardentijden, zoals de gewoonte bij het 
beoordelen van bestrijdingsmiddelen. Daarin ging men voorbij aan gedeeltelijke 
transformatie of totale mineralisatie. Nu wordt dat meer uitgedrukt in een orde vergelijking: 
het deel dat afgebroken wordt in een bepaalde tijdseenheid.  
 
Voorbeeld  
Voor VOCL’s is dat voor de Rotterdamse ondergrond [veelal anaëroob: dominerend ijzer -
reducerend, sulfaatreducerend en methanogeen en redelijk hoog DOC] weergegeven in tabel 
3 [ Den Haan, 2003]. De snelheid is “eenvoudig” te monitoren door de intermediairen van 
de PER afbraak te meten in de tijd: van PER naar uiteindelijk etheen. Dit proces is 
weergegeven in Tabel 10 en Figuur 18.  
 
Tabel 10 Eerste orde afbraaksnelheden [per dag] van VOCl’s in groundwater van Rotterdam  

 Degradation rate in Rotterdam 
groundwater; until 2003 

Calculated rates from literature; 
until 1997 

PER 0,0088 0.0023 
TRI 0.0076 0.0033 
DCE 0.0094 0.0038 
VC 0.0049 0.0015 
 
 

C = C

PER

C = C

TRI

C = C

DCE

C = C

VC

C = C

Ethene  
Figuur 18 Het afbraak pad van PER 

 
In het algemeen zijn de afbraak paden niet zo simpel, als weergeven voor PER, omdat de af 
te breken stof vaak complex van structuur is. Voor organische materiaal en wetland is dit 
gepubliceerd [Van der Werff, 1992]. Deze snelheden zijn zeer laag en deze tabel is alleen 
weergegeven om aan te geven dat afbraak in anaërobe systemen ook zeer langzaam kan 
gaan. Het verbeteren van omstandigheden en/of het wegnemen van limiterende 
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omstandigheden [bv. een bepaalde “nutriënt” of “co-factor”] kan het proces op gang brengen 
en de snelheid opkrikken. 

Tabel 11 Enige typische eerste orde afbraaksnelheden [ per jaar]  van plantaardig materiaal in Wetlands 

Type dominante vegetatie K 
Phragmites australis    0,0035 
Phragmites karka    0,0045 
Typha domingensis    0,0078 
Typha glauca    0,0014 
Typha Latifolia    0,0043 
Typha angustata    0,006 
Typha elephantine    0,0038 
Scirpus fluviatilis    0,0018 

4.2.1.4 Afbraakpaden 

Voor de zeven structuur categorieën wordt kort ingegaan op het afbraak pad en onder welke 
omstandigheden dit plaats vindt. 
 
Zware metalen  
In principe is er geen sprake van afbraak. Wel gaan er sprake zijn verandering van 
waardigheid [oxidatie en reductie] en van verandering van speciatie [zoutvorm]. 
Zware metalen kunnen in principe microbieel geïnspireerde oxidatie en reductie reacties 
aangaan, inclusief methylering van zwre metalen [Sumners, A.O. & S.Silver, 1978] 
 
Persistent Organische Pollutants [als HCH, HCB, DDT, Dioxine, PCB's, Drins, etc. 
Een algemene stelregel is dat als het molecuul drie of meer chloor-atomen bevat er 
preferentieel anaërobe afbraak is. Als er drie of minder chloor atomen vast zitten aan de 
structuur dan is aërobe afbraak preferentieel [Gerritse, 1993]. 
Het afbraak pad van de diverse POP’s kan zeer lang zijn en complex. Sleutel 
tussenproducten zijn chloorbenzenen en chloorfenolen [Figuur 19]. Vandaar dat aangeraden 
wordt deze als sleutel monitor stoffen te beschouwen. 
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Figuur 19  het afbraakpad van diverse POP’s, eindigend als  chloorbenzenen 
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Een transformatie pad van gechloreerde verbindingen dat slechts door een enkeling [Bollag, 
1992, Peijnenburg,2004] als mogelijk relevant wordt gezien is de humificatie van POP’s. 
In figuur 20 zijn structuur formules van relevante POP verbindingen, van 1PAK en van een 
humus verbindingen weergegeven en een voorbeeld van microbiële humificatie, zoals 
aangetoond is door Bollag [1992]. 
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Figuur 20  de structuurformules van POP’s, een PAK en humus en microbiële humficatie van 2.4 D 
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Van bacteriën die PER en TRI halo respireren is veel bekend. Naast thermodynamische 
rekensommen zijn de reductie dehalogenerings stappen bekend en veelal genetisch aspecten 
als hun phylogenetische boom,gebaseerd op SSU rRNA volgordes [Van de Pas, 2000; 
Smidt, 2001]. 
 
Recentelijk is ook van een zeer relevante POP, Hexachloorbenzeen [HCB] een 
Dehalococcoides ontdekt die HCB geheel kan dechloreren. Het vermogen dit soort bacteriën 
op te sporen [via “genetische technieken”, zonder ze te kunnen reinkweken] uit sediment en 
bodem monsters maakt het tot een nieuw en uniek monitoringswapen: zijn de relevante 
bacteriën aanwezig? Kunnen we relevante bacteriën introduceren? 
 
Ruwe oliën en Poly Aromatische Koolwaterstoffen  
De afbraak van persistente oliën vindt het gemakkelijkst en snelst plaats onder aërobe 
omstandigheden. Van de best oplosbare PAK Naftaleen is bekend dat het ook onder 
anaërobe omstandigheden afbraakbaar is. Het aantonen van complete mineralisatie is 
moeilijk daar deze verbindingen zo veel lijken op natuurlijk humusachtige verbindingen. 
 
Enkelvoudige aromatische verbindingen als Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen  
Zowel onder aërobe als anaërobe omstandigheden zijn deze componenten afbreekbaar. Het 
monitoren ervan is moeilijk daar de afbraakproducten gelijkenis vertonen met aanwezige 
natuurlijke organische verbindingen. 
  
Chloreerde organische alifaten als PER en TRI and gechloreerde benzenen en fenolen  
Zoals reeds gememoreerd maar de anaërobe afbraak van deze componenten is vanaf d de 
tachtiger jaren bekend geworden. Reductieve dechlorering werd door Bouwer & McCarty  
in 1983 geduid. Rond de negentiger jaren kwam er veel fundamentele kennis beschikbaar en 
werd toegepast in bv NOBIS [1995-2000]: het Nederlands Onderzoeksprogramma voor 
Biotechnologische In Situ sanering.De rol van de overheersende electronen acceptoren zoals  
O2, NO3

-, Fe3
+, SO4

2- en CO2 werd duidelijk en ook de rol van electronendonoren [het 
noodzakelijke organische materiaal]. Het principe van “halorespiratie”[o.a Holliger, 1992] 
werd ontdekt en vond toepassing componenten afgebroken.Bedrijven als Biosoil en Bioclear 
passen dit routinematig [als een soort bewezen techniek] toe bij grondwatersaneringen van 
PER en TRI. 
 
Voedsel [nutriënten] als stikstof en fosfaat en zwavel 
De kennis van de C-, N-, S- en P-cyclus zijn alom bekend, en ook de consequenties van 
overtollig gebruik.In bagger kunnen deze stoffen gezien worden als stimulerende motoren 
voor de afbraak van organische verontreinigingen. Immers gebrek aan stikstof is soms de 
reden dat verontreinigingen niet afgebroken worden. 
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4.2.1.5 Bindingsfenomenen 

Extra aandacht willen we geven aan de rol van organisch materiaal, humus [Figuur 21]. 
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Figuur 21 Chemische dynamiek rondom humus 

 
De cation exchange capaciteit [CEC] en de anion exchange capaciteit [AEC ] van bodems 
worden geacht de belangrijkste sorptie factoren te zijn. Daar depot bagger een organisch 
materiaal van meer dan 10% zal bevatten is extra aandacht aan de mogelijk dynamiek 
rondom organisch materiaal wezenlijk. In figuur 21 is de dynamiek rondom organisch 
materiaal weergegeven. De mening is dat POP’s en PAK’s in deze dynamiek ook meedoen, 
waardoor humificatie zeer aannemelijk gemaakt wordt [Dit zou een extra onderzoeksaspect 
kunnen worden]. Deze gedachte sluit aan bij het fenomeen van vorming van natuurlijke 
organische verbindingen [oa  Hoekstra, 1999]. 
  
Zware metalen; 
De binding van zware metalen aan gronden sediment wordt bepaald door de CEC van de 
grond. Behalve door binding draagt de onoplosbaarheid van de metalen bij aan het niet 
beweeglijk zijn. Redox en pH spelen daarin een dominante rol. Onder anaerobe 
omstandigheden en bij een hogere pH [> 6 ] zij de zware metalen onoplosbaar. Voor 
polyvalente metalen als As en Cr komen er uitzonderingen. 
 
Persistent Organische Pollutants als HCH, HCB, DDT, Dioxine, PCB's, Drins, etc.; 
De oplosbaarheid van deze verbindingen is in het algemeen laag. Het daadwerkelijk bepalen 
van de Log octanol/water geeft hier een indicatie van. Het co-valent binden aan natuurlijk 
organisch materiaal kan sterk zijn en er kan zelfs “humificatie”kan optreden [Bollag, 1992]. 
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Ruwe oliën en Poly aromatische koolwaterstoffen; 
De oplosbaarheid van deze verbindingen is in het algemeen zeer laag. Ook de “binding”aan 
organisch materiaal maakt de beschikbaarheid laag. 
 
Enkelvoudige aromatische verbindingen als Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen; 
De oplosbaarheid van deze verbindingen is hoog. Binding aan organisch materiaal behoort 
tot de mogelijkheden. 
 
Gechloreerde organische alifaten als PER en TRI, gechloreerde benzenen en fenolen; 
De oplosbaarheid van deze verbindingen is relatief hoog. Binding aan organisch materiaal 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
Voedsel overschot als stikstof en fosfaat en zwavel [N,P,S = 7]. 
Met name fosfaten kunnen in hoge mate gebonden zijn in sedimenten 

4.2.2 Op basis van literatuur onderzoek (door A. Wijdeveld) 

Over het optreden van anaërobe afbraak door micro-organismen van relatief eenvoudige 
koolwaterstoffen (zoals olie fracties) bestaat geen twijfel.  
Dit ligt anders bij de complexe koolwaterstoffen zoals meervoudig gearomatiseerde 
verbinden (PAK’s) of gechloreerde benzeen verbindingen (Polychlorinated Biphenyls 
(PCB's).  
 
Voor PAK en PCB is al langere tijd aangetoond dat aëroob in ieder geval een deel van de 
aan het sediment gebonden fractie afbreekbaar is, waarbij de afbraak nabij het grensvlak  
sediment/water (waar zuurstof aanwezig is) het snelst verliep. (Bestari et al. (1998a, 1998b).  
  
Echter, naarmate het sediment anaërober wordt (afwezigheid van O2 -> NO3

- -> Fe/Mn 
Oxide -> SO4

2-) is de energetische winst voor micro-organismen bij afbraak van een 
organische verbinding steeds geringer (zie voorbeeld voor glucose).  
 

Table 12 Energiewinst door mineralisatie   (Froelich 1979). Energiewinst uitgedrukt in kJ/(mol glucose)  

 Process Reaction  Energy gain (kJ mole-1) 
   
Oxic degradation CH2O + O2  ->  CO2 + H2O -3190 
Nitrification  5 CH2O + 4NO3-  ->  CO2 + 2N2+ 4HCO3- + 3H2O -2750 
Mn-reduction  CH2O + 3CO2+ H2O + 2MnO2  ->  2Mn2+ + 4HCO3 -3090 
Fe-reduction CH2O + 7 CO2 + 2 Fe2O3  ->  4 Fe2+ + 8 HCO3- -1410 
sulphate reduction 2CH2O + SO42-  ->  H2S + 2HCO3- -380 
Methanogenesis  CH3COO- + H+  ->  CH4 + CO2 -350 
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De redox opvolging in een natuurlijk systeem ziet er als volgt uit: 
 

 
Figuur 22 Redox opvolging en redox paren (Sigg & Stumm, 1991).  

Depots hebben in de meeste gevallen een redox potentiaal tussen de 0 tot -400 mV (-0,4V).  
 
PAK’s kennen bij afbraak een lagere energetische winst dan glucose. Aangezien het 
openbreken van de benzeenring van PAK’s een hoge activeringsenergie kent is de 
energiewinst aanvankelijk zelfs negatief (energetische barrière).  Hoewel thermodynamisch 
de anaërobe afbraak van PAK’s te kampen heeft met een energetische barrière kunnen 
specifieke enzymen helpen deze barrière te slechten.  
 
Een korte studie van literatuur na 2000 (een eerdere studie (TNO-MEP & WL, januari 2003) 
gebaseerd op literatuur tot circa 2000 leerde dat anaërobe afbraak in het sediment niet 
aangetoond kon worden) levert het volgende inzicht op: 
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(Schulze S, Tiehm A., 2004):  
Dit betreft een veldstudie. Op basis van micro-cosmos studies in de uitloogpluim in het 
grondwater van een voormalige gasfabriek wordt geconcludeerd dat: 
• Naftaleen, benzeen en fenantreen (lichte PAK’s met 1,2 of 3 benzeenringen) in de 

aanwezigheid van geoxideerd ijzer afbreken (let op, de ijzerchemie speelt een 
belangrijke rol in een depot, echter op een beperkte tijdschaal!). 

• Afbraak van acenafteen (3 benzeenringen) en pyreen (4 benzeenringen) vond niet 
aantoonbaar plaats in de anaërobe zone (gedomineerd door sulfaat en ijzer reductie). 

 

Tabel 13 (Schulze S, Tiehm A., 2004): Waargenomen afbraak 

 
 
Trably E, Patureau D, Delgenes JP, 2003 
Dit betreft een studie naar het anaërobe afbraakgedrag van PAK’s in rioolslib in een 
bioreactor. Het onderzoek betrof een 13 tal PAK’s , variërend van het lichte naftaleen (2-
ringen) tot het zeer immobiele indeno(123cd)pyreen (5-ringen). 
 
Gedurende de looptijd van het experiment (40 dagen) werden de reactoren verwarmd (35 oC 
en 55 oC) en er werd dagelijks vers organisch stof toegevoegd (voor vergisting). Voor de 
lichtere PAK (naftaleen) werd een abiotische concentratie afname gemeten.  
Voor de zwaardere PAK (3, 4 en 5 ringen) werd concentratie afname van circa 50% 
gemeten. De auteurs toetsen of deze afname niet het gevolg was van ‘aging’  (het in de tijd 
sterker sorberen aan de vaste fase waardoor de PAK’s niet meer beschikbaar zijn voor 
analyse). Het omgekeerde werd gemeten; een groter deel van de PAK’s diffundeerde naar 
biologisch beschikbare sorptieplaatsen in het slib.  
Hoe sterker de methaanproductie als indicator van anaerobe afbraak van organische stof, 
hoe hoger de PAK omzetting.  
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Chang BV, Shiung LC, Yuan SY, 2002 
Het onderzoek richt zich op de PAK afbraak in sediment waaraan PAK zijn toegevoegd met 
diverse andere toevoegingen (acetaat/lactate, nutriënten, pH buffering en een verhoogde 
temperatuur) en onder diverse redox condities. 
 
Tabel 13 (Chang BV, Shiung LC, Yuan SY, 2002): afbraak onder diverse redox condities 

 
Opvallend is de relatief lage afbraaksnelheid onder nitraat reducerende omstandigheden ten 
opzichte van sulfaatreductie en ook methanogenese.  
 
Hoewel de condities in de experimentele opstelling discutabel zijn (met name het gebruik 
van de vele toevoegingen) is deze publicatie een zeer sterke aanwijzing dat lichte (2- en 3 
ringen) PAK en ook middel zware (4 ringen) PAK anaëroob afbreekbaar zijn.  
 
Rothermich MM, Hayes LA, Lovley DR, 2002 
Dit onderzoek richt zich op de sulfaatreducerende fase en werd uitgevoerd omdat er een 
discrepantie was tussen de geconstateerde afbraak van sediment waaraan naftaleen werd 
toegevoegd en de afwezigheid van afbraak van met naftaleen verontreinigd sediment. 
 
In deze laboratoriumstudie wordt 1 jaar lang de afbraak gemonitoord (zie tabel ..). Hieruit 
blijkt dat ook PAK’s in sediment waaraan geen PAK werden toegevoegd afbreken onder 
sulfaat reducerende condities. Dit geldt niet alleen voor de lichte (2-3 ringen) PAK, maar 
ook voor de middel zware (4-ringen) tot zware (5-ringen) PAK. 
 
De studie wijst op het risico van de vorming van ‘dead-end’ metabolieten (niet afbreekbare 
tussenproduct) bij de afbraak van PAK en op het risico dat een deel van de sediment 
gebonden PAK niet afbreekbaar is wegens de sterke sorptie (met name de zogenaamde roet 
gebonden fractie). 
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Tabel 14 (Rothermich MM, Hayes LA, Lovley DR, 2002): Afbraak PAK onder sulfaat reducerende 
omstandigheden 
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Chapelle FH, Bradley PM, Lovley DR, O'Neill K, Landmeyer JE., 2002 
De studie betreft een meetcampagne van >6 jaar aan en uitloogpluim, waarbij gedurende dit 
tijdsinterval diverse redoxstadia doorlopen zijn: snelle uitputting van zuurstof, gevolgd door 
een periode van 6 jaar waarin de ijzer/sulfaat reductie dominant was en afgesloten door het 
beginnen van de methanogene afbraak fase. Gedurende deze fasen is naast de chemie ook de 
bacterie samenstelling bepaald.  
 
Dit rapport is waardevol voor het opzetten van een macrochemisch meetprogramma in 
relatie tot het vaststelen van het voorkomen van  bacteriegroepen (zie volgende paragraaf), 
maar bevat geen informatie over de afbraak van PAK. 

4.2.3 Conclusies rond de afbraak van organische 
verontreinigingen 

Afbraak 
Onderzoek in bioreactoren toont aan dat er bacteriestammen zijn die ook anaëroob in staat 
zijn PAK af te breken (Trably E, Patureau D, Delgenes JP, 2003/ Chang BV, Shiung LC, 
Yuan SY, 2002). Deze afbraak vind ook plaat s onder methanogene omstandigheden en  is 
vooral aangetoond voor lichte tot middel zware PAK (in de range van naftaleen tot pyreen). 
Deze afbraak gebeurd vooralsnog alleen aantoonbaar onder gunstige omstandigheden (vers 
rioolslib, hoge temperatuur, veel vers organisch materiaal, hoge nutriënt gehalten, 
aanwezigheid van juiste bacteriestammen, waterig medium(=goede toegankelijkheid)).  
Metingen in het veld  (Schulze S, Tiehm A., 2004) tonen een dergelijke anaërobe afbraak 
voor de zwaardere (4-5 benzeen ringen) PAK’s vooralsnog niet aan.  
 
Dat er in het depot ook afbraak van lichte (2 benzeen ringen), middel zware (3-4 
benzeenringen) en mogelijk ook zware (5 benzeenringen) PAK plaatsvindt is echter zeer 
waarschijnlijk. Mogelijk niet op de tijdschaal van maanden zoals in deze publicaties, maar 
dan toch zeker op tijdschalen van jaren tot tientallen jaren. 
 
Voor het watervoerend pakket is de aanname dat er afbraak plaatsvindt voorbarig. In het 
watervoerend pakket wordt niet aan de randvoorwaarden voor afbraak voldaan. Omzetting 
van sediment gebonden organisch stof vindt nauwelijks plaats (alleen afbraak van DOC) en 
ook wordt niet op voorhand aan de overige randvoorwaarden (pH, nutriënt concentraties, 
aanwezigheid juiste micro-organismen) voldaan. 
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4.3 Functioneel monitoren  

4.3.1 Inleiding tot functioneel monitoren 

Functioneel monitoren richt zich in eerste instantie niet op de probleemstoffen, maar op 
meetbare stoffen in het poriewater in het depot en het grondwater onder het depot. Doel is 
om meer inzicht te krijgen in de optredende processen zoals chemische fixatie van zware 
metalen, microbiële afbraak van organische verontreinigingen en transportsnelheden in het 
grondwater. Hiervoor worden stoffen genomen die niet als risicostof worden aangemerkt, 
maar wel op veel kortere tijdschalen meetbaar zijn. Deze stoffen kunnen dienen voor een 
beter begrip van het systeem. De focus bij monitoren wordt zo verschoven van ‘simpele’ 
toetsing of een in de vergunning opgenomen probleemstof al dan niet kritieke waarde 
overschrijdt (meestal resulterend in het tientallen tot honderden jaren meten van blanco’s) 
naar een programma waarbij door systeemkennis over andere stoffen met veel meer 
betrouwbaarheid het gedrag van de probleemstoffen voorspeld kan worden.  
 
De korte studie naar afbraak (zie paragraaf 4.2) leert bijvoorbeeld dat voor het optreden van 
afbraak van PAK’s de aanwezigheid van voldoende nutriënten, gunstige randvoorwaarden 
(hoge pH) en voldoende organisch stof (als ‘basis’ voedsel voor methanogenese) cruciaal is. 
Onderzoek naar afbraak van PAK in depots en in het watervoerend pakket zou dan ook 
gecombineerd moeten worden met het meten van de macro-chemie, de mate waarin 
methanogenese optreedt (gasproductie) en het DOC (als bron van organisch stof in en buiten 
het depot). Deze parameters zouden meegenomen moeten worden bij functioneel monitoren. 
De waarschijnlijkheid dat er in het depot afbraak plaatsvindt (maar niet aantoonbaar in het 
watervoerend pakket) vereist bovendien een andere modelleer en meetstrategie, waarbij de 
concentratiedaling van de verontreiniging in de tijd in het depot centraal staat.  
 
Een ander interessant dilemma is hoe om te gaan met de sterke gesorbeerde fractie (de roet 
gebonden fractie). Deze roet gebonden fractie zorgt voor een rest (niet afbreekbare maar ook 
niet mobiliseerbare) concentratie, maar zal niet uitlogen en vormt daarmee ook geen risico 
voor verspreiding. Het lijkt dan ook zinvol deze fractie op voorhand te bepalen en dit mee te 
laten wegen in de risico-inschatting voor verspreiding.   
 
Voor zware  metalen spelen bijvoorbeeld de redox condities en pH in het depot en in het 
grondwater in combinatie met de aan- of afwezigheid van sulfide, oxide of carbonaat 
mineralen een doorslaggevende rol  in het al dan niet verspreiden van zware metalen.  

4.3.2 Monitorings acties 

Via NOBIS is er een aanzet geweest om stortplaatsen te monitoren. Het proefschrift van 
Boris van Breukelen [VU, 2003] is een goed voorbeeld om te gebruiken voor 
baggerspeciedepots. 
 
In tabel 15 worden monitoringsacties voorgesteld. Een functionele monitoring vraagt 
chemisch, fysische en biologisch parameters.  
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Tabel 15  Monitoringsacties per verontreinigingsgroep  

Te monitoren POP’s PAK’s Zw metalen Nutriënten 
C,N,P,S –gehalte + + + + 
Depot “type”” + + + + 
Compactie / dichtheid  + + + + 
Gasvorming [chemische 
rijping] 

+ + + + 

Zuurgraad [pH] + + + + 
Anaerobie [Eh] + + + + 
Microbiele biomassa. 
[microbiele rijping] 

+ + + + 

Specifie microbiele afbrekers + +   
Specifieke afbraakproducten + +   
Restant stof + +  + 
Extraheerbare fractie + + + + 
     
Macrochemie:     
Fe, Ca, CO3, etc S2- + + + + 
DOC  + + + + 
Vormen organisch materiaal + + + + 
Tracers     
Specifieke isotopen     
 

4.3.3 Monitoringsfrequentie 

Dit is afhankelijk van de veronderstelling wat er zal gaan gebeuren in het depot. Meten 
vanuit een hypothese is een vereiste. Verder is bekwaam meten een eis. Extensief meten is 
gezien de tijdschaal van depotuitloging/verspreiding goed: eens per twee jaar. 
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4.4 Werkelijke verdelingscoëfficiënten (KP) 
In het beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (BVB) in 1993 wordt uitgegaan van in 
het laboratorium gemeten generieke verdelingscoëfficiënten voor organische 
verontreinigingen. Validatie van deze verdelingscoëfficiënten was ten tijde van het opstellen 
het BVB niet betrouwbaar mogelijk aangezien de detectielimieten voor de poriewater  
concentraties nog ontoereikend waren en methoden om lange termijn desorptie evenwicht 
(en daarmee daadwerkelijke veld KP’s) te meten nog onvoldoende was gevalideerd.  
 
In de daarop volgende jaren zijn de inzichten en meettechnischemogelijkheden toegenomen. 
Een belangrijke drijfveer was de voorgenomen sanering van het Ketelmeer. Het AKWA 
rapport ‘Ecotoxicologische risico’s en water-bodem-normen WAT ANDERS?!’ (AKWA 
03.006, 2003) geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende 
inzichten met betrekking tot de beschikbaarheid van organische verontreinigingen. Het werk 
van G. Cornelisse (Mechanism and consequences of slow desoption of organic compounds 
from sediments, 1999) heeft mede aan dit rapport ten grondslag gelegen. 
 
De belangrijkste bevinding is dat voor de meeste Nederlandse waterbodems de binding van 
organische verontreinigingen aan de vaste stof matrix (meestal in de vorm van binding aan 
het organisch materiaal) veel sterker is dan de in het laboratorium bepaalde 
verdelingscoëfficiënt doet vermoeden. Hierdoor is de poriewater concentratie (en daarmee 
de uitloging uit het depot) veel geringer dan op basis van de in het BVB weergegeven 
verdelingscoëfficiënt werd aangenomen. Ook is de verspreidingssnelheid geringer door de 
eveneens toegenomen retardatie in het watervoerend pakket.  
 
Recentelijk komt er ook meer inzicht in het waarom van deze veel sterkere sorptie. O.a. het 
RIZA doet onderzoek naar de bindingsmechanismen van organische verontreinigingen aan 
de bodem matrix en concludeert dat een deel van de organische verontreinigingen 
irreversibel gebonden wordt aan de roet bestanddelen in de bodem (The role of 
environmental Black Carbon in sediment sorption,  G. Cornelissen, Stockholm University, 
Sweden, Sednet Workshop 2004).  
 
Met het in 1998 uitbrengen van de Vierde nota waterhuishouding (NW4) zijn de 
streefwaarden van een aantal organische verontreinigingen aangescherpt. Voor wat betreft 
de normtoets voor depots (zowel uitloogflux als verspreiding) houdt dit in dat de 
toetscriteria zijn aangescherpt. Opvallend genoeg worden in de NW4 de 
verdelingscoëfficiënten niet gepubliceerd. Deze inconsistentie tussen enerzijds strengere 
normen voor de opgeloste fractie en anderzijds het niet expliceren van de bijbehorende vaste 
stof concentraties heeft in de eerste jaren na het uitkomen van de NW4 in MER verband tot 
discussie geleidt over het toetsingskader: Moeten de in NW4 kader gestelde streefwaarde 
worden toegepast zonder rekening te houden met de verminderde beschikbaarheid van 
organische verontreinigingen in waterbodems?   
 
Met het beschikbaar komen van meer in het veld gemeten data op het gebied van werkelijke 
verdelingscoëfficiënten neemt ook het draagvlak toe om deze gemeten waarden in te zetten 
in plaats van de generieke verdelingscoëfficiënten. Veelal leidt dit tot een aanzienlijke 
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flux/verspreidingsreductie en tot een afname van de normoverschrijding (ook indien van de 
NW4 aangescherpte streefwaarden wordt uitgegaan).   
 
Meting van de vrij opgeloste  concentratie voor zowel metalen als ook organische 
verontreinigingen is een speerpunt voor 2005.  

4.5 Snelheid van processen 
Kinetiek in de geochemie is voor organische verontreinigingen het proces van sorptie en 
desorptie-evenwichten, welke niet instantaan verlopen maar zich geleidelijk instellen. 
Kinetiek speelt vooral een rol op relatief korte tijdsschalen van soms minuten (snelle fractie) 
tot enkele dagen/weken of soms zelfs maanden (trage tot zeer trage fractie).  
 
Voor zware metalen is naast het so rptie/desorptiegedrag ook de snelheid van 
mineraalvorming en het in oplossing gaan van niet stabiele mineralen een mede kinetisch 
bepaald proces. Een voorbeeld is de langzame pyriet oxidatie bij blootstelling van pyriet aan 
lucht. 
 
Voor de uitloging en ver spreidingsgedrag van verontreinigingen speelt kinetiek een 
ondergeschikte rol, deze processen  worden over een termijn van tientallen, honderden of 
zelfs duizenden jaren getoetst. De drie gebieden waar (de)sorptiekinetiek een rol speelt zijn: 
1. bepaling van de werkelijke verdelingscoëfficiënt; 
2. afbraak van organische verontreinigingen; 
3. mineraal omzettingsreacties voor zware metalen. 
 
1. bepaling van de werkelijke verdelingscoëfficiënt 
 
De kinetiek oefent invloed uit op de bepaling van de verdelingscoëfficiënt. Afhankelijk van 
de invalshoek (desorptie experiment op schone sediment met toevoeging van 
verontreinigingen versus adsorptie experiment op basis van al verontreinigde sediment en 
schoon water) kan bij het onvoldoende rekening houden met de kinetiek een niet-
evenwichtscoëfficiënt bepaald worden.    
 

desorptie experiment:

- onderschatting opgeloste concentratie

adsorptie experiment: 

- overschatting opgeloste concentratie

t0 ttoets tequilibrium

Cmax

Ceq.

C0

 
Figuur 23 Invloed kinetiek op bepaling werkelijke verdelingscoëfficiënt (Hulscher, 2003) 
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De recente meetmethoden houden voldoende rekening met kinetiek, zodat kinetiek niet tot 
verschuivingen in de bepaalde verdelingscoëfficiënt meer mag leiden.  
 
2. afbraak van organische verontreinigingen 
Afbraak van organische verontreinigingen vindt hoofdzakelijk plaats in het poriewater en 
niet in de sediment gebonden fase. (De)sorptie-evenwichten spelen dan ook een belangrijke 
rol in de beschikbaarheid van organische verontreinigingen voor afbraak.   
 
Dit houdt in dat, hoewel een verbinding in hoge concentraties aan het sediment gebonden 
voor kan komen, de afbraaksnelheid beperkt wordt de desorptie kinetiek. Indien in de 
literatuur halfwaardetijden voor afbraak gegeven worden (zie ook paragraaf 4.2) nog  
rekening gehouden moet worden met de voor depots specifieke desorptie kinetiek.  
 
Mede vanwege deze complicerende factor zijn nog nauwelijks betrouwbare 
halfwaardetijden gemeten voor afbraak van met name de minder mobiele organische 
verontreinigingen in depots (zie ook de kanttekening bij de geconstateerde afbraak zoals 
vermeld in de conclusies van paragraaf 4.2) 
 
Afbraak van organische verontreinigingen (met aandacht voor de voor depots specifieke 
langzame kinetiek) is een speerpunt voor 2005. 
 
3. mineraal omzettingsreacties voor zware metalen 
Op een enkele uitzondering na (zoals b.v. het stabiel blijven van sommige pyriet mineralen 
in oxische milieus door de vorming van een beschermende geoxideerde coating) geldt ook 
voor mineraal reacties dat het bereiken van de thermodynamisch meest stabiele vorm een 
kwestie van tijd is. Aangezien dit een proces is dat tientallen jaren kan duren heeft dit een 
aantal belangrijke consequenties voor depots. Op hoofdlijnen zijn er twee verschuivingen 
van belang: 
 
• verandering van de zich in oplossing bevindende concentratie metalen (totaal opgelost) 

door b.v. de omzetting ijzerhydroxide naar ijzeroxide, de omzetting van metaaloxiden/-
metaalcarbonaten naar metaalsulfiden (mits voldoende sulfide aanwezig is). 

• veranderingen in de beschikbare concentratie metalen (de rol van complex vormer zoals 
DOC of macro-ionen zoals bicarbonaat of zouten). 

 
Thermodynamisch kan de evenwichtssituatie berekend worden (zie BIOCHEM module in 
paragraaf 4.6). Echter validatie in het veld (en daarmee van het effect van reactiekinetiek) 
heeft nog slechts op zeer beperkte schaal plaatsgevonden. 
 
Metingen aan de metaal concentraties in en onder het depot en aan de metaal 
beschikbaarheid zijn speerpunten voor 2005. 
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4.6 Zware metalen 
Historische visie 
Uitloging van zware metalen speelt in een anaeroob milieu met voldoende sulfaat/sulfide 
nauwelijks een rol door de vorming van vaste metaalsulfiden (uitgezonderd chroom en 
arseen). De uitloogflux van zware metalen wordt bovendien niet bepaald door de in het 
depot aanwezige concentratie, maar door het oplosbaarheidsproduct van minerale fasen 
waarin de zware metalen aanwezig zijn. Alleen indien de baggerspecie voorafgaand aan 
storten voor een langere periode aan de atmosfeer wordt blootgesteld zal een deel van de 
baggerspecie oxyderen en zal mobilisatie van zware metalen kunnen plaatsvinden. Dit geldt 
in geringe mate eveneens voor de toplaag van het depot. Er zal een enkele millimeter tot 
enkele centimeters dikke aerobe toplaag gevormd worden, waarin de zware metalen niet als 
metaalsulfide zullen voorkomen, maar veelal geadsorbeerd zijn aan ijzerhydroxyde. 
 
Recente ontwikkelingen 
Op het gebied van nieuw inzicht in het uitlooggedrag van zware metalen is veel 
ontwikkeling gaande. Belangrijke impulsen zijn hiervoor geweest: 
 
• Het BIOCHEM project van J. Vink (RIZA): 

(http://www.riza.nl/projecten/biochem/biochem.html) 
Kansrijke producten:  
− SOFIE meetcel voor poriewater 
− Speciatiemodellering gedrag zware metalen 

 

 
 Figuur 24 Schematisch overzicht BIOCHEM module  

 
• Onderzoek naar complexvorming, kinetiek en meerfase gedrag van sorptie en desorptie 

evenwichten over membramen (Van Riemsdijk):  
(http://www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236050)  
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Dit heeft o.a. geleidt tot validatie van membraam technieken voor het bepalen van de 
vrije ion concentratie van een aantal zware metalen 
 

• Environmental Risk Assessment, Effects Assessment to the Aquatic Compartment     
(framework: The European Union Council Regulation (EEC) N° 793/93 on the 
evaluation and control of existing substances requires under Article 10 the assessment of 
the real or potential risk for man and environment of priority substances using principles 
which have been laid down in the Commission Regulation No. 1488/94 on risk 
assessment of existing substances). 

 
Belangrijk aandachtspunt is de aanname dat in baggerspecie voldoende sulfaat aanwezig is 
om alle zware metalen te binden (de historische aanname, ondersteund door SEM/AVS 
metingen14 voor sediment uit het Haringvliet/Ketelmeer (WL, 1991).  
 
Met de huidige aandacht voor het verbreden van de scope voor onderwater berging (als 
opslagplaats voor van originele droge Uiterwaardenbodem) en op basis van metingen met 
SOFIE is een gerichte meetcampagne of deze aanname nog geldig is op zijn plaats. 
 
De Environmental Risk Assessment maakt gebruik van het voorspellen van de 
beschikbaarheid van het metaal ion voor opname in het organisme (inclusief competitie 
effecten): Bio-Ligand Model (BLM). 
 

 

Figure 25 Summary of the BLM concept (De Schamphelaere, 2002)  

 

                                                   
14 SEM/AVS betreft het meten van de verhouding extraheerbaar sulfide (Acid Volatile Sulphides 
(AVS)) versus de totale zuur extraheerbare metalen  (simultaneously extracted metals (SEM)). 
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Arseen (en Chroom) 
Arseen en chroom worden niet door sulfide gebonden. Vooral arseen kan lokaal van nature 
in hoge (> streefwaarde) concentraties voorkomen.  
 
Arseen chemie rond depots 
Onder anaerobe condities is arseen hoofdzakelijk aanwezig als As3+ en is het relatief 
mobiel. Toch is ook in deze situatie het merendeel van het arseen in vaste fase aanwezig. Dit 
geldt  voor een breed pH gebied, zie de figuur met opgeloste arseen concentraties ter 
illustratie: 
 

 
 
Figuur 26: opgeloste arseen concentraties als functie van pH 
X-as: ph bereik 4 tot 10 
Y-as: concentraties 
         x- = concentratie individuele arseen complexen 
         d- = som TOTAAL OPGELOST arseen 
 
In feite geldt dat in dit systeem arseen bij relatief hoge pH's (basisch) het meest mobiel is, 
dit komt omdat de beschouwde vaste fase een hydroxide(basische groep) is. Voor veel 
systemen geldt dat arseen juist bij een lage pH (zuur) een probleem vormt. Dit wordt op zich 
NIET veroorzaakt door de arseen speciatie zoals in de bovenstaande figuur berekend, maar 
door het feit dat in dergelijke systemen vaak veel meer aan de hand is (veelal oxidatie van 
arseen houdend pyriet). Hier niet op ingegaan.  
 
In depots vindt afbraak van organisch materiaal plaats. Dit heeft de volgend effecten op de 
arseen chemie:  
 
1) afbraak van organisch materiaal onder anaerobe condities: 
De afbraak van organisch materiaal onder anareobe condities levert als hoofdproduct CH4 
en CO2 op. CO2 lost deels op in water en vormt daar afhankelijk van de pH een 
(bi)carbonaat. Voor de beschouwing van de gevolgen voor arseen mobiliteit wordt naar dit 
alkaliteits verhogend proces  gekeken.  
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Figuur 27: opgeloste arseen concentraties als functie hoeveelheid afgebroken organisch materiaal 
X-as: Afbraak van organisch materiaal  
Y-as: concentraties 
 
In EXTREME condities kan de afbraak van organisch materiaal leiden tot een volledige 
uitputting van van nature aanwezig kalk (carbonaat) in de bodem. Dit proces wordt lange 
tijd 'gebufferd' door de vorming van ijzercarbonaten (ten koste van ijzeroxiden), maar bij 
uitputting van de ijzeroxiden kan dit tot een geringe toename van de oplosbaarheid van 
pyriet leiden. Het hierbij vrijkomende opgelost sulfide (wat normaal zeer immobiel is) zorgt 
voor een arseen-sulfide complex dat lokaal zeer mobiel is. Zodra dit mobiele complex bij 
transport in het grondwater echter een metaal (ijzer, mangaan of zware metalen) tegenkomt 
slaat sulfide onmiddellijk neer en is het arseen ook niet meer mobiel.  
Dit proces is uitzonderlijk en er wordt niet verwacht dat dit proces voor een hoge flux uit 
het depot zal leiden. 
 
2) oxydatie/reductie reacties 
Arseenmobiliteit hangt in belangrijke mate samen met oxydatie/reductie reacties. Om het 
voorbeeld van ammoniumvorming te gebruiken, water dat nitraat bevat (b.v. 
oppervlaktewater) is in staat anaerobe verbindingen zoals ijzersulfiden te oxideren. Nitraat 
wordt omgezet in ammonium en ijzersulfide in driewaardig ijzer (slaat neer als 'roest') en 
sulfaat. Arseen zit vaak 'opgesloten' in ijzersulfide mineralen zoals pyriet. De oxidatie van 
pyriet maakt zo arseen beschikbaar. Bij zeer hoge zuurstofconcentraties (zoals in 
zuurstofhoudend opp.water) vindt echter weer neerslag van arseen plaats doordat 
driewaardig arseen oxideert tot vijfwaardig arseen en vervolgens met zuurstof neerslaat als 
vast arseenoxide (As2O5). Ter illustratie een figuur waarin voor de belangrijkste parameters 
(zoals zuurstof, pH, pe, ijzerchemie en opgelost arseen) geschetst wordt hoe veranderlijk het 
systeemgedrag tijdens dit voortschrijdend oxidatieproces is.  
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Figuur 28: opgeloste arseen concentraties als functie van zuurstof (oxidatie) 
X-as: toegevoegd zuurstof 
Y-as: concentraties 
 
Dit proces is niet specifiek voor depots maar vindt ook plaats in natuurlijke waterbodems en 
in sommige delen van het watervoerend pakket in Nederland (raakvlak anaëroob kwelwater 
en zuurstof/nitraat houdend grondwater).  
De isolatielaag (zowel naar het grondwater als naar het oppervlaktewater) vertraagt de 
mogelijke indringing van zuurstof/nitraat houdend water (het depot zelf is zuurstofloos), 
waardoor de oxidatie van sulfiden beperkt zal blijven. Of desondanks bij stort van sterk 
arseen houdende specie de uitloog- en verspreidingsnorm overschreden wordt zal echter 
nader onderzocht moeten worden. 

4.7 Gasproductie 
Gasproductie in depots is een onderwerp dat min of meer bij toeval als probleem 
geïdentificeerd is in het kader van consolidatieberekeningen met het  model DELCON.  
 
In de periode 1998-2002 heeft daarom onderzoek plaatsgevonden naar de theorie achter 
gasproductie en het voorkomen van gas (in de Slufter). 

4.7.1 Theorie gasproductie afgeleid op basis van gegevens 
Ketelmeer 

In de methanogene fase (waarin de meeste depots zich na enkele jaren bevinden) kan de 
afbraak van organische stof als volgt schematisch worden weergegeven: 
 
2 CH2O  à  CO2 + CH4       
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Aangezien met name methaan (CH4) slecht oplost zal er al snel een gasfase gevormd 
worden. In 1998 is begonnen met de ontwikkeling van meetapparatuur om de gasproductie 
(methaan en kooldioxide) vast te stellen. 
 
Om de gasproductie in de tijd te kunnen voorspellen is een theoretisch afbraak model 
gebruikt (en gevalideerd): de Power functie van Middelburg (Middelburg, 1989): 
 
d OC

d t
k OC= −  

 
OC = OC gehalte sediment (gewicht % droge stof) 
k = jaarlijks afbrekende fractie van OC in sediment (1e orde afbraaksnelheid) 
 
k a t b= −.  
 
a  = constante 
b  = constante 
t  = leeftijd organisch materiaal in profiel  = (tini + t’) 
t’  = leeftijd sediment in profiel 
tini = leeftijd organisch materiaal bij sedimentatie 
 
Indien de leeftijd in het profiel en de jaarlijks afbrekende fractie van het organisch materiaal 
bekend zijn uit de metingen blijven er dus nog drie variabelen over (a, b en tini). 
Aannemende dat een deel van het organisch materiaal niet afbreekt komt daar nog een 
variabele bij, OCref).   
  
Niet alleen het verloop van de gasproduktie wordt door middel van de Powerfunctie 
gemodelleerd. Ook het verloop van het organisch koolstofgehalte als functie van de leeftijd 
van het sediment kan op basis van de Powerfunctie berekend worden. Voor het verloop van 
het OC gehalte in het profiel geldt het volgende functievoorschrift: 
 

( ) ( )
OC OC et

t t ta
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b
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Optimalisatie van de Powerfunctie wordt dan ook zowel op basis van de gasproduktie als 
mede op basis van het verloop van het organisch koolstofgehalte uitgevoerd. 
 
Indien rekening gehouden wordt met de initiële leeftijd van het organisch materiaal bij 
sedimentatie van het slib wordt de leeftijdsterm in de Powerfunctie:  
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Optimalisatie op de in het IJsselmeer/Ketelmeer verkregen data levert op: 
 
a  = 0,178  
b  = 0,95 
t = leeftijd sediment 
 = tbeg + t’ 
 = leeftijd sediment bij stort + verstreken tijd in depot 
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tbeg   = 45,5 jaar 
  
Indien de op deze manier op gasproductie metingen berekende afbraak (en dus gasvorming) 
in de tijd uitgezet wordt tegen de door fysische processen af te voeren hoeveelheid gas 
ontstaat er een discrepantie; er wordt meer gas geproduceerd dan er afgevoerd kan worden. 

4.7.2 Metingen gasproductie Slufter 
Deel II; Monitoring gasproductie en gasaccumulatie in "de Slufter" over de jaren 2001-2002 
Documentnr: WAU.OWD-3-02070 
 
Uit de metingen in "de Slufter" in 2001-2002 blijkt dat er – conform de op de resultaten van 
het gasproductie-onderzoek gebaseerde verwachtingen (hoofdstuk 3, Deel I) – een relatief 
hoge gasproductie plaatsvindt en dat de toename van de gasaccumulatie achterblijft bij de 
op de methaanproductie gebaseerde verwachtingen. Dit geldt ook voor de diepere lagen, 
waar het gas volgens de huidige inzichten (hoofdstuk 4, Deel I) niet uit kan ontsnappen. 

 
De discrepantie tussen gasproductie en gasaccumulatie kan nog niet worden verklaard. Over 
mogelijke oorzaken kan het volgende worden gemeld. 
 
• Organische stof in het slib zou als "sink" voor methaan kunnen functioneren (zie 

hoofdstuk 8, Deel II en § 3.8.4, Deel I). Nader onderzoek op dit punt is gewenst; een 
dergelijk onderzoek kan met bestaande apparatuur (WL) worden uitgevoerd. 

• De in-situ gasproductie zou kleiner kunnen zijn dan de gasproductie, die in het 
laboratorium wordt gemeten. Dit lijkt onwaarschijnlijk, maar is niet geheel uit te sluiten 
(hoofdstuk 6, Deel II). Met de beschikbare apparatuur is dit echter niet te controleren. 

• Door het storten van baggerspecie in het depot kan instabiliteit van de reeds gestorte 
sliblagen worden geïnitieerd. Hierdoor vinden mogelijk grote verplaatsingen van de 
sliblagen in het depot plaats, gepaard gaande met ontgassing (hoofdstuk 10, Deel II). 

• Door aanwezigheid van gips (sulfaat) en ijzer (hydr)oxiden kan gasvorming worden 
beperkt of voorkomen. Hoewel geen of nauwelijks sulfaat werd aangetoond en de 
aanwezigheid ervan ook onwaarschijnlijk is, lijkt een (tweede) controle op dit punt 
gewenst. 

 
Consequenties met betrekking tot monitoring van het depot IJsseloog 
Zolang de discrepantie tussen gasproductie en gasaccumulatie in "de Slufter" nog niet kan 
worden verklaard, lijkt het weinig zinvol om in het kader van de gasproblematiek een 
uitgebreid monitoringsprogramma voor het depot IJsseloog op te starten (zie hoofdstuk 6, 
Deel I). Met name het meten van de gasproductie (relatief kostbaar) lijkt weinig zin te 
hebben, zolang er geen relatie gelegd kan worden tussen gasproductie en gasaccumulatie en 
mede hierdoor het DELCON-model vooralsnog niet kan worden gevalideerd. 
 
Dientengevolge wordt aanbevolen de monitoring van het depot IJsseloog met betrekking tot 
een mogelijk gasprobleem te beperken tot: 
 
• Het volgen van het consolidatieproces (zie ondermeer hoofdstuk 5, Deel I). 
• Het periodiek waarnemen (bijv. 1 x per 5 jaar) van de gasaccumulatie met behulp van de 

camerasonde, eventueel aangevuld met metingen met de slibsampler van Rotterdam. 
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• Het periodiek meten van de redoxpotentiaal van het slib tot de methanogene fase is 
bereikt. 

 
Mocht na verloop van tijd blijken dat de gasaccumulatie toeneemt, dan lijkt het gewenst om: 
 
• de frequentie van waarnemingen met de camerasonde op te voeren; 
• de gasproductie te meten; 
• indien mogelijk de diepte van de gasontsnappingszone vast te stellen; 
• voor zover mogelijk het DELCON-model te valideren. 

4.8 ‘Schoon’ grondwater 
De modelberekeningen voor verspreiding gaan uit van schoon grondwater (nul-eis).  
De reden om aan een volledig schone nulsituatie te toetsen is deels gelegen in:  
 
• De wijze waarop het verontreinigd volume wordt vastgesteld (het streefwaarde contour), 

toetsing tegen een hogere achtergrondconcentratie zorgt voor onzekerheid m.b.t. het 
verontreinigd volume criterium.  

• De eenvoudigere vergelijkbaarheid van locaties en alternatieven. 
• Gebrek aan kennis over de werkelijke grondwater concentraties en de autonome 

ontwikkeling van deze kwaliteit (b.v. onder invloed van onbekende verontreinigings-
bronnen en de moeilijk kwantificeerbare lange termijn invloed van uitloging uit de 
deklaag op de grondwaterkwaliteit).  

 
Hoewel het handhaven van de nul-eis vanuit beleidskader een aantal voordelen met zich 
meebrengt (zie boven) zijn er ook een aantal tekortkomingen in deze nul-eis die de 
voorspellende waarde van de voor de MER/vergunning uit te voeren berekeningen geweld 
aan doet. Dit zal zich ook vertalen in een monitoringsprogramma met resultaten die minder 
herleidbaar zijn tot de directe invloed van het depot. 
 
Ook veel depotbeheerders geven (terecht) aan dat  toetsing tegen een nulconcentratie in het 
grondwater niet reëel is. Enkele voorbeelden: 
 
• Depot Hollands Diep: aanwezigheid verontreinigd terrein Shell op 500 m van depot. 
• Averijhaven/Amerikahaven: de havens vormen een infiltratiegebied & goede data over 

historische verontreinigingen is nauwelijks voorhanden (infiltreren mee naar het 
grondwater). 

• Hansweert: aanwezigheid van haven met verontreinigde waterbodem op 100-tal meter 
en met parallelle stromingsrichting in het grondwater (zeer aannemelijk dat stroombaan 
depot en stroombaan haven op de kritische locatie ‘grens dorp Hansweert’ samenkomen. 

• Dekkers polder: aanwezigheid van eerdere vuilstort op de locatie. 
• Ketelmeer: sanering Ketelmeer-Oost op volume norm gebaseerd; op veel locaties nog 

verontreinigd sediment aanwezig waardoor de autonome ontwikkeling eveneens een 
belasting van het grondwater kent. 
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Het bijstellen van de schoon grondwater toetsnorm op basis van de huidige kennis en 
ervaring (zowel op basis van modelberekeningen als ook op basis van monitoringsgegevens) 
kan onderbouwd worden. Echter, het opstelen van aangepaste toetscriteria vergt naast een 
bestuurlijk afstemmingspad (b.v. in relatie tot de grondwaterrichtlijn van de EU) een 
evaluatie van de consequenties met betrekking tot zaken als de onderlinge vergelijkbaarheid 
van locaties, hoe om te gaan met het voorspellen van de autonome ontwikkeling van de 
kwaliteit van het WVP en uiteraard de vraag welk toets contour wordt gehanteerd.         

4.9 De normstelling 
Klasse normen voor waterbodems en vrijkomende baggerspecie 
De toetsingswaarden (voor zoete bagger) en de gehaltetoets (voor zoute bagger) gelden als 
criterium voor het wel of niet mogen verspreiden van baggerspecie. De streefwaarden, 
grenswaarden en interventiewaarden zijn algemene milieukwaliteitsnormen die voor 
baggerspecie op dit moment ook als klassegrenzen gehanteerd worden. 
 

 
Figuur 29 Klasse indeling baggerspecie 

 
Alle klassegrenzen zijn gebaseerd op genormaliseerde totaalgehalten in de baggerspecie.  
In het volgende figuur is weergeven welke milieuregelgeving voor het verwijderen van de 
baggerspecie van toepassing is. 
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Figuur 30 Mogelijkheden voor verspreiding of verwerking baggerspecie 

 
De normflux 
Hoewel de streefwaarde concentraties in NW4 zijn bijgesteld (veelal lagere streefwaarden) 
geldt dat de wijze waarop de normflux wordt vastgesteld (zie paragraaf 3.1.1) nog steeds via 
de in het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie verloopt.  
 
De wijze van afleiden van de normflux leert een aantal zaken: 
 
• De berekening toont aan dat de streefwaarde in grondwater via de verdelingcoëfficiënt 

gekoppeld is aan de klasse 0/1 grens in mg/kg.  
• Depot isolatie van de bodem/talud met relatief schone specie (klasse 1/2) zal ook zonder 

doorslag uit de vervuilde kern (klasse 3/4 specie) niet aan de normflux voldoen. Meestal 
is de reden niet alleen gelegen in het feit dat de klasse 1/2 specie een te hoge advectieve 
uitloogflux zou kennen (de meeste depots kennen een lagere infiltratie dan het 
neerslagoverschot), maar omdat de wijze waarop de normflux  wordt vastgesteld geen 
rekening houdt met het voor depots belangrijke uitloogmechanisme: diffusie. 

• De consequentie van de discrepantie van het voor normstelling belangrijke advectieve 
transport en de in een depot belangrijke diffusieve transport is dat de depot emissie in de 
tijd een sterk afwijkend patroon vertoond ten opzichte de in de tijd constante normflux: 
in de regel overtreft na stort de depotflux de normflux (zonder depot isolatie), om 
geleidelijk in de tijd af te nemen tot soms onder de normflux. Aangezien het 
toetsingsmoment in de verre toekomst ligt (10.000 jaar) wordt zo een onvolledig beeld 
verkregen van de depotflux in de tijd.  

• De constatering dat klasse 1/2 specie niet aan de emissiecriteria voldoet voor depot-
isolatie is niet in lijn met het beleid om klasse 1/2 vrij te verspreiden. 
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De in NW4 doorgevoerde aanscherping van de streefwaarde (klasse 0/1 grens) heeft als 
gevolg dat ook de normflux lager wordt. Zoals opgemerkt in paragraaf 4.4 (werkelijke 
verdelingscoëfficiënten) is een dergelijke bijstelling van de normflux problematisch indien 
deze niet in samenhang met de recente informatie over de verminderde beschikbaarheid van 
verontreinigingen wordt gezien. 
 
Verontreinigd volume  
De feitelijke toetsing vindt meestal plaats op basis van het verontreinigd volume (zie 
paragraaf 3.1.1). Ook op dit punt is een evaluatie op zijn plaats. Historisch lag bij MER 
studies het accent in verspreidingsberekeningen op niet afbreekbare, relatief immobiele 
verontreinigingen.Uitloging en verspreiding in de tijd van deze verontreinigingen laten over 
het algemeen een consistent beeld zien van een langzaam toenemend verontreinigd volume. 
Nieuwe inzichten in de afbreekbaarheid van ook deze zeer persistente stoffen  (en daarmee 
de afnemende geschiktheid als gidsstof) en de wens van veel bevoegde gezagen om ook op 
humane tijdschalen (tiental tot honderdtal jaar) naar effecten van baggerspeciedepots te 
kijken heeft ertoe geleidt dat steeds meer mobielere verontreinigingen als gidsstof worden 
beschouwd. Deze mobiele verontreinigingen breken aantoonbaar af in het watervoerend 
pakket en worden bovendien door hun hoge transportsnelheid sterk verdund. Hierdoor komt 
het voor dat het verontreinigd volume op relatief korte tijdschalen sterk het normvolume 
overschrijdt om vervolgens op het toetsingsmoment (10.000 jaar) door afbraak en 
verdunning in het grondwater en door uitputting in het depot aan de normstelling (minder 
dan 1x het depotvolume overschrijdt de streefwaarde) te voldoen. 
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5 Stap 5: Toekomst 

5.1 Speerpunten 

5.1.1 Speerpunten op basis van kennishiaten 

De kennisinventarisatie uit het verleden en de toekomst leiden tot een viertal een viertal 
aandachtsgebieden. Speerpunt is het uitvoeren van metingen: 
 
• meting van de vrij opgeloste concentratie: 

− voor organische verontreinigingen  
− voor zware metalen  

• meting van de potentieel beschikbare fractie versus de irreversibel gebonden roetfractie 
voor organische verbindingen 

• meting van de potentie tot biologische afbraak:  
− macrochemische condities in het depot en WVP 
− de aan-/afwezigheid van specifieke bacterie populaties  

• meting van retardatie bepalende eigenschappen van het WVP. 
 
Indien de onzekerheden rond deze kennishiaten kunnen worden teruggebracht kunnen de nu 
gehanteerde ‘worst case’ aannamen worden bijgesteld (verkleining van de bandbreedte 
tussen de werkelijkheid en een op gebrek aan kennis gebaseerde ‘worst case’ werkelijkheid 
is gunstig voor de evaluatie van de potentiële effecten van depots).  
In het Plan van Aanpak 2005 zullen deze onderwerpen nader worden uitgewerkt met de 
betrokken instituten (RIZA, RIKZ, Alterra, VU).  

5.1.2 Speerpunten op basis van beleid 

Het onderwerp toetsingskader, fungerend beleid en beleidsaanpassing is in dit rapport op 
een plaatsen aan bod gekomen. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is aanpassing van het 
fungerend beleid  op een aantal plaatsen gewenst: 
 
• De afbreekbaarheid van verontreinigingen en de wens om mobielere stoffen (kortere 

tijdschalen) te beschouwen vraagt om een herevaluatie van de stofkeuze en daarmee ook 
de tijdschaal van de toetsing. 

• De normstelling gaat uit van totaal concentraties in de baggerspecie, maar toetst op de 
opgeloste concentratie in het grondwater (in de vorm van de emissie en de verontreinigd 
volume toetst). Voor de normering (en daarmee ook voor de klasse indeling) zou dan 
ook uitgegaan kunnen worden van de werkelijke verdelingscoëfficiënten in de specie.  
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• Het schoon grondwater principe is op meerdere punten discutabel en leidt ook tot 
monitoringsprogramma’s met resultaten die minder herleidbaar zijn tot de directe 
invloed van het depot.  

  
Het Plan van Aanpak 2005 voorziet vooralsnog op dit punt in een wetenschappelijk 
onderbouwende rol om tot aanpassing van het beleid te komen.  

5.2 Aanbevelingen voor monitoringsstrategie 

5.2.1 Ketelmeer depot / IJsseloog 

Historische evaluatie 
• Er is veel onderzoek naar werkelijke verdelingscoëfficiënten uitgevoerd (RIZA); zowel 

gericht op het te bergen slib als ook voor methodiek ontwikkeling. 
• Het monitoringspakket & meetnet is zeer volledig met zoals genoemd veel flankerend 

wetenschappelijk onderzoek op voor IJsseloog relevante waterbodem. 
• Er is nog geen verspreiding van gidsstoffen in het WVP vastgesteld. 
 
Aanbevelingen 
• Vooralsnog continuering fungerend grondwatermonitoringsplan in de wetenschap dat 

meetfrequentie en aantal te analyseren stoffen hoger is dan op basis van de te 
verwachten verspreiding uit het depot te rechtvaardigen is.    

• Gezien de hoeveelheid referentiedata (zie ook historische evaluatie) is het IJsseloog een 
uitermate geschikte locatie ter evaluatie van theoretische speerpunten op het gebied van: 
− De vrij opgeloste concentratie organische verontreinigingen (werkelijke 

verdelingscoëfficiënt). 
− De vrij opgeloste concentratie zware metalen (in combinatie met macrochemische 

condities zoals redox condities, sulfide gehalte en pH in het depot). 
− Het bepalen van de voor afbraak potentieel beschikbare fractie organische 

verontreinigingen. 
− De potentie tot biologische afbraak (bepaling aan/afwezigheid bacteriestammen die 

tot afbraak van verontreinigingen in staat zijn). 

5.2.2 De Slufter 

Historische evaluatie 
• Naast de meer gangbare monitoring van organische micro’s is er ook aandacht voor 

arseen. 
• Ook (beperkt) poriewater bemonstering in het depot: dit geeft geen sterk afwijkend 

beeld ten opzichte van verwachting (ook niet voor metalen). 
• In peilbuizen op de ringdijk is geen sprake van een trendmatige toe- of afname in de 

concentraties van verontreinigingen. 
 
Aanbevelingen 
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• Vooralsnog continuering fungerend grondwatermonitoringsplan in de wetenschap dat 
meetfrequentie en aantal te analyseren stoffen hoger is dan op basis van de te 
verwachten verspreiding uit het depot te rechtvaardigen is.    
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• Gezien de eerdere metingen op het gebied van metaal beschikbaarheid en de wens om 
de potentie voor biologische afbraak in meer depots vast te stellen wordt aanbevolen 
om: 
− De vrij opgeloste concentratie zware metalen (in combinatie met macrochemische 

condities zoals redox condities, sulfide gehalte en pH in het depot). 
− De potentie tot biologische afbraak (bepaling aan/afwezigheid bacteriestammen die 

tot afbraak van verontreinigingen in staat zijn). 

5.2.3 Hansweert / Dekkerspolder 

Aanbevelingen bij nazorgplan Hansweert 
Algemene indruk 
Het nazorgplan is doeltreffend en sluit goed aan bij de in de Wm-vergunning gestelde 
voorwaarden om de grondwaterkwaliteit voor de probleemstof (de PAK’s fenantreen en 
fluorantheen) te monitoren, de verspreiding van deze stof uit het depot in beeld te brengen 
en op basis van duidelijk omschreven normoverschrijdingen overlegmomenten met de 
provincie Zeeland in te bouwen. 
 
Monitoring peilbuizen 
De opzet om alleen peilbuis B1 en B2 (B1 is gelegen in het centrum van het depot, in het 1e 
watervoerend pakket, B2 is eveneens gelegen in het centrum van het depot maar dan in de 
specie) jaarlijks op de probleemstoffen te bemonsteren is toereikend voor het eerste doel van 
het nazorgplan; het vaststellen of uitloging uit het depot tot normoverschrijding in het 
grondwater leidt. 
 
Naar het oordeel van WL is het met het hierboven genoemde doel voor ogen niet 
problematisch indien de overige peilbuizen (A1, A2, C en 7) met een frequentie van slechts 
eens in de vijf jaar gemonitoord worden. Gezien de tijdschaal waarop de verspreiding 
richting Hansweert plaatsvindt (duizenden jaren volgens de door WL uitgevoerde 
modelberekeningen) is deze frequentie hoog genoeg.  
 
Kanttekeningen  
Een kanttekening die echter wel gemaakt kan worden is dat door de relatief lage monitoring 
frequentie het enkele tientallen jaren kan duren voordat een goed beeld verkregen is van de 
variatie in de natuurlijke achtergrondconcentratie en de analysefout15. Normoverschrijding 
in het grondwater in één van de peilbuizen hoeft daarom nog niet direct het gevolg te zijn 
van normoverschrijdende uitloging uit het depot. Dit is in het nazorgplan goed ondervangen 
door de in paragraaf 4.2 omschreven interpretatie. 
 

                                                   
15 Hoewel de analyse nauwkeurigheid voor PAK’s de afgelopen jaren sterk is toegenomen en variatie tussen 
analyseresultaten van diverse laboratoria is afgenomen door verfijning van de NEN voorschriften, goede 
standaarden en ringcontroles wordt een PAK analyse gekenmerkt door recovery verliezen tijdens monstername, 
opslag en opwerking. Dit veroorzaakt variaties in het analyse resultaat. 
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Een 2e kanttekening is de zeer waarschijnlijke optie dat de in de specie geplaatste peilbuis 
(B2) binnen korte tijd ‘niet meer loopt’. Aangezien het plaatsen van peilbuizen in slecht 
doorlatend materiaal met als doel de grondwaterkwaliteit te bemonsteren tricky is (lage 
filtersnelheid, dichtslibben filterkous, zeer zorgvuldig inschatten effect spoelen) wordt 
aangeraden indien peilbuis B2 dichtslibt zorgvuldig met betrokkenen te overwegen deze niet 
te vervangen.  

 
Kanttekening 3. Het voorliggend nazorg monitoringsplan is primair gericht op het 
vaststellen van de uitloging uit het depot. Aangezien de eerder genoemde vervuilde haven in 
dezelfde stroombaan richting Hansweert ligt, is het zeer de vraag of een eventueel op locatie 
C (rand bebouwd gebied Hansweert) gemeten normoverschrijding afkomstig is van het 
depot. Eventuele maatregelen in/rond het depot welke zouden kunnen worden genomen op 
basis van het aantreffen van verontreinigingen op locatie C hoeven dan ook geen effect te 
sorteren indien de verontreiniging afkomstig is van het havensediment/bodem. Een peilbuis 
nabij de haven (b.v. aan de weg tussen de huidige industrie in de haven en Hansweert) zou 
hier meer inzicht in kunnen geven, maar valt buiten het directe beoordelingskader voor 
depot Hansweert. Het nazorgplan voorziet in deze situatie aangezien in geval van verhoogde 
concentratie moet worden aangetoond of de gedetecteerde verontreiniging ja dan nee van 
het depot afkomstig is. 
 
Tot slot de kanttekening dat vijf jaarlijkse bemonstering van het drainage water in het kader 
van de (grond)watermonitoring weinig zinvol is. Indien een dergelijke bemonstering tot 
bruikbare informatie moet leiden dient de lozingshoeveelheid bijgehouden te worden en 
dient er op diverse tijdstippen in het jaar bemonsterd te worden. Een dergelijke intensieve 
oppervlaktebemonstering draagt echter nauwelijks bij aan inzicht in het uitlooggedrag van 
depot Hansweert en wordt daarom ook niet aangeraden. Een vijf jaarlijkse bemonstering van 
het oppervlaktewater geeft evenmin een zinvol inzicht in de belasting van de Westerschelde. 
Hiermee kan het 5 jaarlijks bemonsteren van het drainage water vervallen. 
 
 
Dekkerspolder 
Dekkerspolder is in feite geen onderwaterdepot en kent een vorm van oppervlaktewater 
bemonstering (door middel van drains). Op basis van de aard van de inrichting (volledige 
afdichting van het talud en de bodem met folie) en gezien het feit dat er in de nabijheid van 
het depot andere verontreinigingsbronnen aanwezig zijn (voormalige vuilstort) zal een 
eventuele grondwatermonitoring de komende tientallen jaren niet tot het depot herleidbare 
resultaten leiden.  

5.2.4 Hollands diep / Cromstrijen 

Historische evaluatie 
• In een aantal peilbuizen van depot Cromstrijen is de invloed van het depot op de 

chemische condities in het WVP goed waarneembaar (met behulp van macro-chemische 
parameters zoals pH, geleidbaarheid, ammonium en sulfaat gehalte). 

• T0 monitoring Hollands diep toont goed aan hoe moeilijk een referentieconcentratie in 
het grondwater is vast te stellen. 
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Aanbevelingen 
• Vooralsnog continuering fungerend grondwatermonitoringsplan in de wetenschap dat 

meetfrequentie en aantal te analyseren stoffen hoger is dan op basis van de te 
verwachten verspreiding uit het depot te rechtvaardigen is.  

• Met name voor het Hollands diep depot leveren de huidige grondwatermetingen  
waardevolle informatie op over de variatie in de T0 meting en daarmee ook de beperking 
van het discriminerend vermogen om grondwaterverontreiniging door het depot vast te 
stellen.   

• Continuering van het meten van de macro-chemie voor Cromstrijen, dit levert een goed 
beeld op van de verandering in macro-chemische condities in het WVP bij de aanleg van 
een depot. 

5.2.5 Amerika haven / Averijhaven 

Historische evaluatie 
• Beide havens kennen een stort historie die zich uitstrekt tot voor de MER. 
• Beide havens kennen een complexe ondergrond:  

− een vaak grotendeels onbekende kwaliteit van de stort voor de MER-en,  
− doorsnijding tot 4 verschillende watervoerende lagen (en dus ook verspreiding in 

elk van deze lagen),  
− veel inzijging in de havengebieden,  
− kwel in de polders, en  
− onbekende verontreinigingsbronnen in het havengebied 

• Voor de Amerika haven zijn o p diverse locaties en diepten trend analysen in het 
grondwater (vanaf 1987) & er is bekend dat er in de jaren 60 al verontreinigd materiaal 
gestort is. 

• Geconcludeerd kan worden dat de trendanalyses geen aanleiding geven om te 
veronderstellen dat de Amerikahaven een hoge mate van verspreiding kent. 

 
Aanbevelingen 
• Vooralsnog continuering fungerend grondwatermonitoringsplan in de wetenschap dat 

meetfrequentie en aantal te analyseren stoffen hoger is dan op basis van de te 
verwachten verspreiding uit het depot te rechtvaardigen is.  

• De geconstateerde variatie en soms hoge verontreinigingsgehalten in de referentie 
peilbuis voor de Amerikahaven (buiten het invloedsgebied van de Amerikahaven stort)  
levert zeer waardevolle informatie op om de schoon grondwater (nul-eis) los te laten. 
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• Concept Nazorgplan baggerspeciestortplaats Hansweert, tbv Provincie Zeeland, 2 juni 2004, Kees-Jan 
Meeuwse (in bezit van Bert).  

• Info peilbuizen Hansweert (dd. 15-9-2004 verzonden naar WL) 
• Beschikking Hansweert (dd. 15-9-2004 verzonden naar WL) 
• Tekening waterlozing Hansweert (dd. 15-9-2004 verzonden naar WL) 
• Aanvullende verspreidingsberekeningen Hansweert, WL|Delft i.o.v. RWS Directie Zeeland, mei 1994 
 
 
Cromstrijen 
• Stortprotocol baggerspeciedepot Put Cromstrijen, Directoraat Generaal  Rijkswaterstaat, Directie Zuid-

Holland, Dienstkring Haringvliet (AVH), mei 2002 
• Wet milieubeheer voor verruimd gebruik van bestaande put voor de berging van baggerspecie aan de 

noordoever van het Hollandsch Diep (Put van Cromstijen), Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
(aanvraag dd. 15-2-2001) 

• Grondwatermonitoring 2001, Baggerspecieberging Cromstrijen,Ffact Management consultants, Delft 18 
januari 2002 

• Nazorgplan Baggerspecieberging Cromstrijen, Ffact Management Consultants, Delft Januari 2001 
• Grondwatermonitoring 2003 Put van Cromstrijen, Directoraat –Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuid-

Holland, (conceptversie) 
• Put van Cromstrijen, Signaalwaarden Grondwater, RWS Directie Zuid Holland, 5 augustus 2003 
• Berg, N., WAU, Brief “Project ACH-Rapport Grondwater”, 5 augustus 2003 
• Rus, F. WAU, brief  “Signaleringswaarden grondwater Put van Cromstrijen, 24 maart 2003 
 
Hollands Diep 
• Concept-rapport T0-situatie grondwater Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, RWS Directie Zuid Holland, 

9 september 2004 (digitaal). 
• Baggerspecieberging Hollandsch Diep/Haringvliet-Oost, Projecnota/Milieueffectrapport 

Achtergrondrapport “Verspreidingsberekeningen”, Utrecht, maart 2001 
 
 
Dekkerspolder 
• Situatie en dwarsprofielen Inrichting baggerspeciedepot Dekkerspolder Westdorpe, Rijkswaterstaat 

Dienstkring Situatie en dwarsprofielen Zeeuwsch-Vlaanderen, 31-10-1995. 
• Foto Dekkerspolder 1994 (verzonden 15-9-2004) 
• Gegevens controledrainage en vergunning (ingekomen 11 oktober 2004, kopie naar Arjan verzonden). 
 
Slufter 
• Evaluatie milieueffectrapportage 'Slufter' 1986-2001, werkgroep evaluatie Slufter, november 2002 

(digitaal). 
 
Algemeen 
• Samenvatting gevoeligheids analyse verspreiding verontreinigingen uit Ketelmeerdepot, WL|Delft  i.o.v. 

RWS Projectbureau Depotbouw, februari 1998 (d.d. 27-10-2004 origineel van Frank ontvangen in bezit van 
Bert Carpay) 

• Ontwerpaspecten Speciedepots Deelnota Fysische Processen Baggerspecie, RWS bouwdienst hoofdafdeling 
Waterbouw, mei 1995 (d.d. 27-10-2004 kopie van Frank ontvangen in bezit van Bert) 

• Onder water berging van grond uit de uiterwaard van de Rosandepolder (Nederrijn); effecten van reductie 
op de beschikbaarheid van zware metalen en nutriënten, RWS RIZA, juli 2003 (d.d. 27-10-2004 kopie van 
Frank ontvangen in bezit Bert) 
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• Anaërobe poriewater metingen in geconcentreerde berging van Maas-weerdgrond, RWS RIZA, ?? (d.d. 27-
10-2004 kopie van Frank ontvangen in bezit Bert) 

• De invloed van verontreinigd slib op de kwaliteit van het grondwater direct onder de sliblaag, RWS RIZA, 
november 1999 (d.d. 27-10-2004 origineel Frank in bezit van Bert) 

• Milieu-effecten van berging van (water)bodem in putten, literatuurstudie, Grontmij i.o.v. RWS RIZA, 
september 2004 (d.d. 27-10-2004 origineel van Frank ontvangen in bezit Bert). 

• Zware metalen in Maas uiterwaarden; effecten van stort en reductie van sediment op de interne 
macrochemie en metaalspeciatie in poriewater, fase 2, RWS RIZA, februari 2001 (origineel retour naar 
Frank Scheffer dd. 28/10/4. Kopie in bezit van Bert) 

• Beschikbaarheid van zware metalen in Maas uiterwaarden en in reducerend sediment, fase 1, RWS RIZA, 
november 1999 (origineel retour naar Frank Scheffer dd. 28/10/4. Kopie in bezit van Bert). 

• Emissie en verspreiding van verontreinigingen bij berging van niet vermarktbare grond; Zandmaaslocaties 
Lomm en Well-Aijen, WAU, 14 november 2000 (in bezit van Bert) 

• Inventarisatie onderzoeksbehoefte regionaal waterbodembeheer; knelpunten & oplossingen, STOWA, maart 
2002 (digitaal) 

• Berging in (zandwinputten) zo gek nog niet; AKWA i.s.m. Grontmij advies en techniek, september 2004 
(digitaal). 

• Inventarisatie onderzoeksbehoefte regionaal waterbodembeheer; knelpunten & oplossingen, STOWA, maart 
2002 (digitaal). 

• Zeggingskracht van modelberekeningen van verspreiding van verontreinigingen uit depots met dekgrond in 
het rivierengebied, concept, TNO, 29 oktober 2004 (digitaal) 

• Verspreiding van verontreiniging uit dekgrondberging Trierveld, Grontmij 10 november 2004 (digitaal). 
• Zware metalen: speciatie en risico-beoordeling in zoete waterbodems, AKWA 00.007, 4 dec. 2000, J. van 

Steenwij ea (in bezit Frank) 
• Omgaan met verdelingscoef. voor organische verbindingen, variatie op een constante, Riza 99.023, sep. 

1999, Jaap ea. (In bezit Frank) 
• Naar een nieuwe beoordeling van zware metalen in sediment, Analyse van biologische beschikbare fracties, 

toetsing aan risicogrenzen, Riza, 99.111x., nov. 1999 (in bezit Frank) 
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B Validatie bijdrage consolidatie op basis 
van een voorbeeldberekening 
Als voorbeeld wordt de bijdrage van de consolidatieflux zoals berekend voor depot Ingen 
weergegeven. Dit depot kent een gemiddelde dikte (26 meter) en een gemiddeld volume 
(iets meer dan 5 miljoen m3). Als gidsstoffen zijn  naftaleen en fenantreen gekozen.   
 
Voor consolidatie geldt als vuistregel dat 80% van het consolidatiewater gedurende de eerste 
50 jaar ontwijkt en de resterende 20% in de periode tot 200 jaar na stort (gebaseerd op 
berekeningen voor depot IJsseloog, enigszins vereenvoudigd tot twee perioden (0-50 en 50-
200 jaar) (WL, T1503, 1995) (WL, T1559, 1995) (WL, T2031, 1996)). Enigszins 
versimpeld kan gesteld worden dat 50% van de consolidatieflux naar het oppervlaktewater 
verdwijnt en 50% naar het grondwater.  

Tabel … Uitloging ten gevolge van consolidatie, modelaannamen   

aanname bulkdichtheid bij stort: 1200 kg/m3 87% water
aanname bulkdichtheid na consolidatie 1600 kg/m3 60% water

consolidatieflux: 267 liter/m3

Alternatief 1: 26 meter specie (volume 5.40E+06 m3)
( opp. 40 ha)

opgeloste concentraties in depot
Concentratie in depot OC slib 5.5% log(Koc) vrij opgelost XDOC DOC 50 mg/l Totaal diss

stof mg/kg d.s. mg/kg OC kg/l ug/l ug/l ug/l
fenantreen 0.975 17.7 4.6 0.45 0.1 0.09 0.53
naftaleen 0.275 5.0 3.2 3.15 0.1 0.03 3.18

Totale consolidatieflux 1.44E+09 liter
opgeloste conc fen: 0.53 ug/l
opgeloste conc naf: 3.18 ug/l

50% naar grondwater Totale uitloging door consolidatie: 3.84E+02 gram fenantreen
9.6 gram fenantreen per ha

Totale uitloging door consolidatie: 2.29E+03 gram naftaleen
57.2 gram naftaleen per ha  

 

Tabel … Bijdrage consolidatie aan (totale) uitloogflux (tot aan tijdstip t)  
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FENANTREEN
Diffusieve uitloogflux voor alternatief 1 Consolidatie flux voor alternatief 1

Diff. uitloogflux op tijdstip t Totale diff. uitloogflux tot tijdstip t uitloogflux op tijdstip t Totale consolidatie uitloogflux consolidatieflux
jaar (gram/ha jaar) (gram/ha) (gram/ha jaar) (gram/ha) als % van totale uitloogflux
50 0.463 31.1 0.154 7.7 19.8%

100 0.365 51.2 0.013 8.4 14.0%
250 0.292 99.0 0.008 9.6 8.8%
500 0.239 162.1 0.000 9.6 5.6%

1000 0.212 265.2 0.000 9.6 3.5%
2500 0.148 511.0 0.000 9.6 1.8%
5000 0.121 835.4 0.000 9.6 1.1%

10000 0.098 1366 0.000 9.6 0.7%

NAFTALEEN
Diffusieve uitloogflux voor alternatief 1 Consolidatie flux voor alternatief 1

Diff. uitloogflux op tijdstip t Totale diff. uitloogflux tot  tijdstip t  uitloogflux op tijdstip t Totale consolidatie uitloogflux consolidatieflux
jaar (gram/ha jaar) (gram/ha) (gram/ha jaar) (gram/ha) als % van totale uitloogflux
50 1.070 70.3 0.916 45.8 39.5%

100 0.860 117.0 0.080 49.8 29.9%
250 0.700 230.1 0.050 57.2 19.9%
500 0.583 381.6 0.000 57.2 13.0%

1000 0.485 632.5 0.000 57.2 8.3%
2500 0.379 1240 0.000 57.2 4.4%
5000 0.308 2053 0.000 57.2 2.7%

10000 0.249 3400 0.000 57.2 1.7%  
 

Tabel … Bijdrage consolidatie aan verontreinigd volume  

fenantreen
fenantreenconcentratie specie 0,975 mg/kg   tijdstip (jaar)

alternatieven (volume per miljoen m3) 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000
26 m verticale verspreiding (mm) 9.8 10.6 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
geen isolatie

diff. verontreinigd volume (m3) 0.060 0.120 0.205 0.446 0.662 1.726 3.264 5.504
cons. verontreinigd volume (m3) 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

som volume (miljoen m3) 0.064 0.124 0.210 0.451 0.667 1.731 3.269 5.509
bijdrage consolidatie aan volume (%) 6.1% 3.4% 2.3% 1.1% 0.7% 0.3% 0.1% 0.1%

naftaleen
naftaleenconcentratie specie 0,275 mg/kg   tijdstip (jaar)

alternatieven 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000
26 m verticale verspreiding (mm) 216.2 234.3 270.3 270.3 270.3 270.3 270.3 270.3
geen isolatie

diff. verontreinigd volume (m3) 0.709 1.338 3.505 6.189 9.783 11.340 8.202 5.399
cons. verontreinigd volume (m3) 0.086 0.094 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

som volume (miljoen m3) 0.796 1.432 3.613 6.297 9.891 11.448 8.310 5.507
bijdrage consolidatie aan volume (%) 10.9% 6.5% 3.0% 1.7% 1.1% 0.9% 1.3% 2.0%
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C Validatie bijdrage advectief transport op 
basis van een voorbeeldberekening 
Diffusieve uitloging 
Voor depot Ingen is de diffusieve flux als maatgevend beschouwd. Diffusie is het proces dat 
door een concentratieverschil van stof X tussen twee punten (a en b) , stof X zich van a naar 
b migreert. De snelheid waarmee dit proces plaatsvindt is afhankelijk van diverse factoren, 
maar het belangrijkste zijn: 
 
• Het concentratieverschil (delta C) tussen a en b. 
• De afstand tussen a en b (delta L). 
• De retardatie van de stof (uitgedrukt in de diffusiecoëfficiënt). 
 
Dit levert een in eerste instantie eenvoudige formule op: 
 
diffusief transport 
 
 fluxi,j = Di,j . Oppi,j . (Ci - Cj) / lengtei,j      (..) 
 
 waarbij: 
 fluxi,j   massatransport tussen segment i naar segment j door diffusie tussen segment i en j (M/t) 
 Di,j    diffusie-coëfficiënt tussen  segment i en segment j (O/t) 
 Ci    concentratie van stof in segment i (M/V) 
 Cj    concentratie van stof in segment j (M/V) 
 Oppi,j   uitwisselingsoppervlakte tussen segment i en j (O) 
 Lengtei,j  afstand tussen de centra van segment i en j (L) 
 
Er zijn diverse analytische oplossingen voor het berekenen van diffusieve fluxen over 
diverse grensvlakken (b.v de wetten van Fick of een Fourier's diffusie vergelijking).  
 
Voor een numerieke oplossing v ia een eindig elementen methode (zoals in de 
voorbeeldberekening is toegepast) volstaat de diffusie transport vergelijking (aangevuld met 
sediment afhankelijke eigenschappen als porositeit, tortuositeit en retardatie), omdat 
processen als tijd- en plaats afhankelijkheid van de flux en de tijdschaal nodig om een semi-
steady state gradiënt te ontwikkelen in de modellering wordt meegenomen.  
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FENANTREEN 
Totale diff. uitloogflux tot tijdstip t (gram/ha)
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Figuur 31 Totaal diffusieve flux fenantreen (gram/ha) voor referentieberekening depot Ingen 

 
NAFTALEEN

Totale diff. uitloogflux tot tijdstip t (gram/ha)
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Figuur 32 Totaal diffusieve flux naftaleen (gram/ha) voor referentieberekening depot Ingen 

 
Advectieve bijdrage 
Om een reële inschatting te kunnen maken van de advectieve bijdrage aan de totale 
uitloging is het echter noodzakelijk om de grootte orde waarmee infiltratie plaats kan vinden 
van te voren te schatten. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan 
k-waarden (weerstanden) van in Nederland gangbare afzettingen 
 

Tabel … k-waarden in Nederland voorkomende afzettingen  

  Kh (m/d) Kh (m/d) 
  van tot 
fijn zand 5 0.1 
silt 0.1 0.0001 
klei 0.0001 0.000001 
 
Om de door het depot optredende infiltratie te berekenen dient de overspanning van het 
oppervlaktewater en de dikte van het depot aangenomen te worden: 
 
• overspanning t.o.v. grondwaterstijghoogte: +1 meter. 
• dikte depot 15 meter (depot Ingen is dieper, maar op talud is dikte relatief geringer). 
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Met behulp van deze aannamen kan de infiltratie door het depot berekend worden. Hiertoe 
worden een aantal voor silt- en klei gangbare k-waarden geëvalueerd: 
 

Tabel … vertaling k-waarden naar infiltratie (mm/jaar)   

  Kh (m/d) Kh (m/d) Kh (m/d) depotweerstand infiltratie 
  van tot voorbeeld c (d) mm/jaar 
silt 0.1 0.0001 0.01 1500 243 
klei 0.0001 0.000001 0.0001 150000 2.4 
      0.000001 15000000 0.024 
 
Op basis van de berekende infiltratie kan de bijdrage aan de depotflux berekend worden.  
 
Let op, doel is het effect van infiltratie in beeld te brengen.  
Voor deze berekening is de consolidatie bijdrage aan het advectieve transport buiten beschouwing gelaten.  

Tabel … invloed infiltratie op cumulatieve uitloogflux uit het depot   

Scenario 1: Silt met k-waarde 0.01 (m/d) 

FENANTREEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 80.7%

100 83.5%
250 86.8%
500 88.9%

1000 90.7%
2500 92.7%
5000 94.0%

10000 95.0%

NAFTALEEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 91.7%

100 93.0%
250 94.4%
500 95.3%

1000 96.1%
2500 96.9%
5000 97.4%

10000 97.8%  

Scenario 2: Klei met k-waarde 0.0001 (m/d) 

FENANTREEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 4.0%

100 4.8%
250 6.2%
500 7.4%

1000 8.9%
2500 11.3%
5000 13.4%

10000 16.0%

NAFTALEEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 9.9%

100 11.7%
250 14.4%
500 16.8%

1000 19.6%
2500 23.8%
5000 27.3%

10000 31.2%  
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Scenario 3: Klei met k-waarde 0.000001 (m/d) 

FENANTREEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 0.0%

100 0.1%
250 0.1%
500 0.1%

1000 0.1%
2500 0.1%
5000 0.2%

10000 0.2%

NAFTALEEN

advectieve flux
jaar als % van totale uitloogflux
50 0.1%

100 0.1%
250 0.2%
500 0.2%

1000 0.2%
2500 0.3%
5000 0.4%

10000 0.5%  
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D Validatie effect porositeit op het 
verontreinigd volume 
Gevoeligheidsanalyse voor het verontreinigd volume van depot Ingen. In de simulaties is de 
porositeit gevarieerd tussen 0,30 en 0,50. De resultaten van de berekeningen worden 
gepresenteerd in de Figuren 33 en 34. 
 

Verschil in verontreinigd volume als functie van porie dispersie  
FENANTREEN
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Figuur 33. Invloed poriegehalte op dispersie voor fenantreen (voorbeeld depot Ingen) 

 

Verschil in verontreinigd volume als functie van porie dispersie  
NAFTALEEN
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Figuur 34 Invloed poriegehalte op dispersie voor naftaleen (voorbeeld depot Ingen) 
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E Evaluatie van het effect van het fictieve 
OC gehalte in het WVP 
Evaluatie van het fictieve OC gehalte als maatgevende parameter voor de retardatie in het 
WVP op het uitloog en verspreidingsgedrag van organische contaminanten voor depot 
IJsseloog door middel van modelberekeningen. Het effect is in beeld gebracht voor: 
• Drie verschillende verontreinigingen (uitgedrukt door verschillende 

verdelingscoëfficiënten). 
• Drie verschillende fictieve organisch koolstofgehalten in het WVP. 
 
(P.S. Let op, de model berekeningen gaan uit van KOC’s en OC gehalten in het WVP als 
samenvattende term voor alle sorptieprocessen).  
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Figuur 35 Relatieve uitloogfluxverlaging bij aanpassen OC gehalte WVP op tijdstip t = 100 jaar (WL, T2152, 

1997) 
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Figuur 36 Relatieve uitloogfluxverlaging bij aanpassen OC gehalte WVP op tijdstip t = 2500 jaar (WL, T2152, 

1997) 

 
Uit Figuur 35 en 36 blijkt dat de uitloogflux voor met name de minder mobiele 
verontreinigingen (log KOC 4.4 en 5.4) afneemt naarmate de sorberend vermogen in het 
watervoerend pakket afneemt. Let op, dit betreft de flux en niet de verspreiding!  
 
Deze afname in de uitloogflux bij afnemend OC gehalte wordt veroorzaakt door het feit dat 
de concentratie van de verontreiniging in het WVP toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de 
concentratiegradiënt tussen het depot en het WVP afneemt, waardoor de diffusieve flux 
eveneens afneemt.  
 
Het effect van het sorberend vermogen / OC gehalte in het WVP op het verontreinigd 
volume is omgekeerd aan het effect op de uitloogflux (er treedt een geringere verspreiding 
op naarmate het sorberend vermogen in het WVP toeneemt). De reden is dat de retardatie 
(zie paragraaf 3.3.3) in het watervoerend pakket toeneemt, waardoor de 
verspreidingssnelheid afneemt.  
 
Het effect dat het sorberend vermogen / OC gehalte in het WVP op het verontreinigd 
volume beïnvloed wordt nog versterkt door het feit dat een hoger OC gehalte ook voor een 
lagere concentratie van de verontreiniging in het WVP zorgt, waardoor het overschrijding 
van de streefwaarde minder snel optreedt. Dit effect is modelmatig berekend voor depot 
IJsseloog  en weergegeven in Figuur .. 
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Figuur 37 Afname retardatie als functie van OC gehalte WVP, log(Koc) 3 – 8 (WL, T2152, 1997) 

 
Ervan uitgaande dat het OC gehalte van 0,25% de norm is zorgt een verlaging van het OC 
gehalte tot 0,025% voor een tot 10x zo snelle verspreiding van de verontreiniging. Een 
verdere afname van het OC gehalte tot 0,0025% zorgt zelfs voor een tot 100x zo snelle 
verspreiding. 
 
Een verlaging van het fictieve organisch koolstofgehalte van het watervoerend pakket van 
0,25% naar 0,0025% heeft tot gevolg dat het verontreinigd volume een factor 10 
(log(Koc)=3) tot bijna 100 (log(Koc)>6) toeneemt. 
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F Afbraak van organische 
verontreinigingen: mini rambo’s aan het 
werk 
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Wat weten we meer 10 jaar na het vaststellen van het 
Beleidsstandpunt Verwijdering baggerspecie? 
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