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1. Inleiding 
De waterbodem van het Kanaal door Walcheren is verontreinigd. Vooral koper komt in (sterk) 
verhoogde concentraties voor (klasse 3-4). In 1992 is het kanaal in eigendom overgedragen van 
Rijkswaterstaat aan de Provincie Zeeland. Overeengekomen werd dat de verantwoordelijkheid voor de 
verontreinigde waterbodem in het kanaal bij Rijkswaterstaat blijft liggen totdat de problematiek is 
opgelost. 
 
Om in het kanaal tot een oplossing te komen voor de waterbodemproblematiek is een gefaseerde 
aanpak gekozen (Startdocument Kanaal door Walcheren, 2001). De eerste fase is het Nader 
Onderzoek, dat in de periode 2001-2003 is uitgevoerd door het Advies en Kenniscentrum 
Waterbodems (AKWA) van Rijkswaterstaat, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Het 
onderzoek werd begeleid door een begeleidingsgroep waarin de Provincie Zeeland, Waterschap 
Zeeuwse Eilanden, de Gemeente Middelburg en de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat waren 
vertegenwoordigd. 
 
Een Nader Onderzoek is bedoeld om de risico’s voor mens en milieu van de verontreinigde 
waterbodem vast te stellen zodat een uitspraak over de saneringsurgentie kan worden gedaan. Hierbij 
wordt ook het milieurendement van saneren beschouwd. De uiteindelijke beslissing over de sanering 
wordt door het Bevoegd Gezag genomen.  
 
Het onderzoek heeft bestaan uit een update van eerdere onderzoeken (het actualisatie onderzoek) en 
een onderzoek naar de actuele milieuhygiënische risico’s ten gevolge van de verontreinigde 
waterbodem. In het actualisatie onderzoek is de chemische kwaliteit van de toplaag van de 
waterbodem bepaald. 
Vervolgens zijn de actuele risico’s bepaald van de verontreinigingen voor de mens (humaan risico) en 
het ecosysteem en het actueel risico voor verspreiding naar grondwater en oppervlaktewater. 
 
In dit rapport vindt u de samenvatting van de deelonderzoeken en de integratie van de resultaten. Op 
grond van de geconstateerde risico’s is de saneringsurgentie beoordeeld. Voor achtergronden en details 
wordt u verwezen naar de deelrapportages: 
• Actualisatie onderzoek waterbodem (AKWA werkdocument WAU.KWO-3-02022) 
• Onderzoek actuele humane risico’s (AKWA rapport 04.002) 
• Onderzoek actuele risico's voor het ecosysteem (AKWA rapport 03.004) 
• Actuele risico’s van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater (AKWA rapport 03.003) 
• Onderzoek actuele risico's voor verspreiding naar/via oppervlaktewater (AKWA rapport 03.005) 
De rapporten kunnen worden nabesteld bij AKWA. De uitgebreide samenvattingen van de 
deelrapporten zijn hier als bijlagen opgenomen. 
  
Het Nader Onderzoek is uitgevoerd conform de Richtlijn Nader Onderzoek (AKWA, 2002). Het Kanaal 
door Walcheren is één van de eerste watersystemen waar de Richtlijn integraal is toegepast. De 
opgedane ervaringen zullen worden meegenomen in de evaluatie van de richtlijn. 
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2. Actualisatie onderzoek 
Het doel van het actualisatie onderzoek was om na te gaan of de oude (> 5 jaar) waterbodemgegevens 
nog geldig zijn. De volgende aspecten zijn onderzocht in het actualisatie onderzoek: 
  
• Inventarisatie van (voormalige) verontreinigingsbronnen op het Kanaal door Walcheren,  
• Bestaande waterbodemgegevens zijn getoetst aan de normen van de Vierde Nota 

Waterhuishouding (eerdere waterbodemonderzoeken waren getoetst aan de Evaluatienota 
Waterhuishouding),  

• Nieuw veldonderzoek: monstername en chemische analyse van de toplaag van het sediment en het 
leveren van basisinformatie voor het onderzoek naar actuele risico’s van de verontreinigde 
waterbodem voor mens, dier en milieu. Dit onderzoek heeft zich gericht op de toplaag omdat dit 
de biologische contactzone is, de zone is waarin humane blootstelling kan plaatsvinden en uit deze 
laag verspreiding van verontreiniging naar het oppervlaktewater kan plaatsvinden.  

 

2.1 Bronnen 
De opzet van het veld- en chemisch onderzoek is gericht op diffuse verontreinigingen in het Kanaal 
door Walcheren. Voormalige verdachte puntbronnen zijn geïnventariseerd maar niet specifiek 
onderzocht.   
In het onderzoek is geconcludeerd dat de meeste verontreinigingsbronnen op het Kanaal door 
Walcheren en het Kanaal door de Oude Arne zijn gesaneerd, op enkele lozingen zoals huishoudelijk 
afvalwater van woonarken na.  
Een aantal verontreinigde landlocaties grenst aan het kanaal. Deze locaties zijn in het verleden 
verontreinigd geraakt door activiteiten van bedrijven. Omdat het grondwater vanuit het kanaal 
overwegend naar de omliggende polders stroomt, is het in de meeste gevallen niet aannemelijk dat 
deze verontreinigde landlocaties de waterbodem in het kanaal beïnvloeden. Voor enkele locaties is 
echter aanbevolen om aanvullend onderzoek te verrichten teneinde de gevolgen voor het kanaal in 
kaart te brengen. Dit onderzoek kan plaatsvinden in het kader van het Saneringsonderzoek.  
 

2.2 Verontreinigingssituatie 
Eerdere waterbodemonderzoeken zijn in 1995 geïnventariseerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat de 
waterbodemverontreiniging wordt gedomineerd door (sterk) verhoogde koperconcentraties in de 
waterbodem (klasse 3 of 4), lokaal tot tenminste 1,5 m diepte.  
Het actualisatie-onderzoek heeft aangetoond dat de verontreinigingssituatie niet is veranderd. De 
toplaag (ca. 0-10 cm) is nog steeds verontreinigd tot en met klasse 4, waarbij de verontreiniging wordt 
gedomineerd door (sterk) verhoogde koperconcentraties (klasse 3 en 4). Voornamelijk in de havens van 
Middelburg en het Kanaal door de Oude Arne zijn hoge concentraties koper in de toplaag gevonden. 
Vooral in de haven van Vlissingen zijn ook hoge PCB concentraties aangetroffen. 
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2.3 Deelgebieden en monsterpunten 
Het Kanaal door Walcheren en de aangrenzende gebieden zijn ingedeeld in deelgebieden, zie figuur 
2.1. In deze kaart zijn ook de monsterpunten aangegeven. 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2-1 
 
HV= Haven Vlissingen KN= Kanaal Noord 
KZ= Kanaal Zuid HM= Haven Middelburg 
KM= Kanaal Midden KO= Kanaal door de Oude Arne 
  KOv Verbreed Kanaal door de Oude Arne 
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3. Risicobeoordeling 
Er zijn vooral actuele risico's geconstateerd voor verspreiding naar het oppervlaktewater en voor het 
ecosysteem. De risico's voor de mens en voor het grondwater zijn beperkt. In dit hoofdstuk wordt dit 
kort toegelicht, bovendien wordt ingegaan op het milieurendement van een mogelijke sanering. 
Voor de onderbouwing van de risicobeoordeling wordt verwezen naar de deelrapportages. De 
samenvattingen van de deelrapportages zijn als bijlage opgenomen in dit rapport.  
 

3.1 Actueel risico voor het oppervlaktewater 
In het gehele studiegebied is er sprake van actueel risico voor verspreiding naar oppervlaktewater.  
Dit risico is mogelijk terug te voeren op resuspensie (opwerveling van de waterbodem) en vervolgens 
verspreiding van het sterk verontreinigde bodemslib uit de gebieden met het hoogste verontreinigings-
niveau (“hot spots”), zoals de haven van Middelburg en het (verbreed) kanaal door de Oude Arne, 
naar de minder verontreinigde kanaaldelen. Ook de biologische effecten die elders in het kanaal zijn 
gevonden worden mogelijk mede door deze verspreiding veroorzaakt. 
Dit wijst er op dat de kwaliteit van de waterbodem in de overige delen van het studiegebied nadelig 
wordt beïnvloed door verspreiding van verontreinigingen uit de “hot spots”.  
 

 
Figuur 3-1 
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3.2 Actueel risico voor het ecosysteem 
Bij de beoordeling van het risico voor het ecosysteem zijn zowel de directe effecten op in de 
waterbodem levende organismen, als de doorvergiftiging in de voedselketen onderzocht. De directe 
effecten zijn onderzocht met laboratoriumtesten op veldmonsters en aanvullend beoordeeld aan de 
hand van de waargenomen soortenrijkdom in het veld (macrofaunaonderzoek). 
Zowel risico’s voor organismen in de waterbodem als voor doorvergiftiging in de voedselketen zijn 
geconstateerd. In alle deelgebieden is sprake van actueel risico, behalve in het zuidelijk gedeelte van 
het kanaal, waar sprake is van mogelijk risico. Vooral het risico op doorvergiftiging is bepalend (zie 
bijlage 3 voor een overzichtstabel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3-2 
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3.3 Actueel risico voor de mens 
De belangrijkste blootstellingsroute blijkt consumptie van paling door vissers te zijn (uit eigen vangst). 
Blootstelling door de overige beschouwde activiteiten (zwemmen, varen) is te verwaarlozen.  
Voor het berekenen van de blootstelling is het standaard blootstellingsscenario uit de Richtlijn 
gehanteerd, er is aangenomen dat dit representatief is voor het Kanaal door Walcheren. Dit gaat uit 
van een (levenslange) consumptie van circa 10 kilogram filet van paling uit het kanaal op jaarbasis voor 
volwassenen en 2,7 kilogram voor kinderen. Voor de berekening zijn filets geanalyseerd van palingen 
die in 2003 ten behoeve van dit onderzoek werden gevangen in het kanaal. De palingfilets voldoen aan 
de warenwetnorm. 
Volgens de berekeningen is er alleen in de Havens Vlissingen sprake van actueel risico voor de mens via 
deze blootstellingsroute, door opname van PCB's. In het Kanaal door de Oude Arne is sprake van een 
mogelijk actueel risico. De overschrijding van de norm (maximaal circa 40% in de Haven van 
Vlissingen) is echter niet ernstig te noemen. Het omslagpunt ligt bij een jaarlijkse consumptie van 7 
kilogram visfilet voor volwassenen en 2 kilogram visfilet voor kinderen. Bij consumptie van enkele 
palingen per jaar uit het Kanaal door Walcheren zal er dus geen sprake zijn van actueel risico voor de 
mens.  
Geadviseerd wordt om het geconstateerde actueel risico voor de mens niet leidend te laten zijn bij de 
beslissing over de saneringsurgentie en de te kiezen saneringsaanpak. 
 

 
Figuur 3-3 
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3.4 Actueel risico voor het grondwater 
Er is voor koper lokaal sprake van actueel risico van verspreiding via het grondwater ter hoogte van 
Middelburg en van mogelijk actueel risico ter hoogte van Vlissingen. De streefwaarde voor koper in 
ondiep grondwater wordt echter niet overschreden.  
Voor de andere onderzochte stoffen is er geen sprake van actueel risico. Vanwege de geringe 
overschrijding van de verspreidingsnorm wordt aanbevolen om het verspreidingrisico richting 
grondwater niet leidend te laten zijn in de besluitvorming over de saneringsurgentie en de 
saneringsaanpak.  
 
 
 
 

 
Figuur 3-4 
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3.5 Samenvatting risico’s 
De resultaten van de risicobeoordeling zijn per deelgebied samengevat in het onderstaande schema. De 
ligging van de deelgebieden vindt u in figuur 2.1.  
 

 Vlissingen Middelburg Veere 
Traject HV KZ KM KN 
Mens             
Ecosysteem             
Opp. Water             
Grondwater             

Actuele risico’s Kanaal door Walcheren en havens van Vlissingen 
 

Traject HM  Traject Kov KO              
Mens   Mens   
Ecosysteem   Ecosysteem   
Opp.water   Opp.water   
Grondwater   Grondwater   
Actuele risico’s haven Middelburg                               Actuele risico’s Kanaal door de Oude Arne 

 
 

 = Geen actueel risico HV= Haven Vlissingen KN= Kanaal Noord 

 = Mogelijk actueel risico KZ= Kanaal Zuid HM= Haven Middelburg 

 = Actueel risico met kanttekening KM= Kanaal Midden KO= Kanaal door de Oude Arne 

 = Actueel risico   KOv Verbreed Kanaal door de Oude Arne 

 

3.6 Milieuwinst bij sanering 
Of een sanering urgent is, wordt niet alleen door het actueel risico bepaald, maar ook door de te 
verwachten milieuwinst door sanering.  
Door netto sedimentatie kan natuurlijke afdekking optreden van de verontreinigde laag. Indien 
verwacht wordt dat binnen 10 jaar een nieuwe toplaag van voldoende dikte en kwaliteit is gevormd is 
sanering niet urgent. De nieuwe toplaag moet minstens 30 cm dik zijn. Als de verwachting echter is dat 
er door sedimentatie na de sanering weer een verontreinigde bodem ontstaat, is de sanering ook niet 
urgent. De bronnen moeten dan eerst worden gesaneerd. 
 
In het Kanaal door Walcheren is de netto aanslibbing kleiner dan 30 cm in 10 jaar.  Van voldoende 
natuurlijke afdekking van de verontreinigde toplaag is daarom geen sprake.  Door de geringe 
aanslibbing zal er volgens de Richtlijn wel sprake zijn van milieuwinst door sanering indien de bronnen 
voldoende zijn gesaneerd. Volgens het actualisatie-onderzoek is dit voor de meeste bronnen het geval. 
Voor enkele mogelijke bronnen moet dit echter nog worden onderzocht binnen het Sanerings-
onderzoek. 
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4. Saneringsurgentie 
In het Kanaal door Walcheren is het risico bepaald van de waterbodemverontreiniging voor de vier te 
beschouwen risicopaden, conform de Richtlijn Nader Onderzoek. 
 
Met name voor het ecosysteem en het oppervlaktewater is er sprake van actueel risico in grote delen 
van het studiegebied. Voor het grondwater is er lokaal sprake van actueel risico door verspreiding van 
koper. Voor de mens is er lokaal een actueel risico geconstateerd bij ruime consumptie van in het 
kanaal gevangen paling. De risico’s voor mens en grondwater zijn echter van zodanige aard dat wordt 
aanbevolen om deze niet leidend te laten zijn in de saneringsbeslissing. 
 
De natuurlijke sedimentatie in het systeem is minder dan 30 cm in 10 jaar. Het is daarom niet de 
verwachting dat het actueel risico op voldoende korte termijn wordt weggenomen door natuurlijke 
afdekking met schoon sediment.  
 
Op grond van de geconstateerde actuele risico’s en de geringe natuurlijke afdekking is er sprake van 
saneringsurgentie in het gehele Kanaal door Walcheren.  
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Bijlage 1 Samenvatting beoordeling actueel risico voor 
de mens 
Het Kanaal door Walcheren heeft als hoofdfuncties scheepvaart en waterafvoer. Daarnaast is er ook 
veel recreatie op en rond het kanaal, met name door sportvissers, watersporters (roeien, pleziervaart) 
en zwemmers (er wordt een jaarlijkse zwemwedstrijd gehouden). Verder is er een beroepsvisser actief. 
 
Voor de berekening van de actuele blootstelling is gebruik gemaakt van het programma SEDISOIL. Het 
model berekent de humane blootstelling en toetst of het maximaal toelaatbaar risico (MTR) voor de 
mens wel of niet wordt overschreden. Bij overschrijding van de MTRhumaan is er sprake van een actueel 
humaan risico. De volgende blootstellingsroutes zijn beschouwd: consumptie van zelf gevangen vis 
(sportvissers), varen, zwemmen en oeverrecreatie. In eerste instantie is gerekend met alleen de op dat 
moment beschikbare gegevens, namelijk de gehalten in de toplaag van de waterbodem. Deze 
berekening gaf aanleiding tot een vervolgonderzoek waarbij in het kanaal vissen zijn gevangen en 
vervolgens geanalyseerd. Op basis van deze metingen is de berekening opnieuw uitgevoerd, de 
beoordeling van het risico door visconsumptie is hierop gebaseerd. 
 
Er is sprake van een actueel humaan risico conform de Richtlijn Nader Onderzoek voor het deelgebied 
Haven van Vlissingen. In de andere deelgebieden is geen sprake van een actueel humaan risico. Dit 
actueel humaan risico wordt veroorzaakt door het risicopad visconsumptie. Hierbij is ervan uitgegaan 
dat gemiddeld 27,5 gram vis per dag voor volwassenen en 7,5 gram vis per dag voor kinderen uit het 
kanaal wordt geconsumeerd, bestaande uit paling. Dit komt overeen met circa 10 kilogram visfilet op 
jaarbasis voor volwassenen en 2,7 kilogram voor kinderen. Het gaat om een levenslange consumptie 
(70 jaar) van deze hoeveelheden palingfilet, welke afkomstig is uit de haven van Vlissingen. 
 
Bij een consumptie van minder dan 19 gram per dag voor volwassenen en 5 gram per dag voor 
kinderen van paling uit de haven van Vlissingen is er geen sprake van een actueel humaan risico. Dit 
komt overeen met een jaarlijkse consumptie van 7 kilogram visfilet voor volwassenen en 2 kilogram 
visfilet voor kinderen op jaarbasis. 
Er zal dus alleen bij een grote consumptie van paling uit de haven van Vlissingen een actueel risico voor 
de mens ontstaan. Het consumeren van enkele palingen per jaar, gevangen in de Haven van Vlissingen, 
leidt volgens de berekeningen conform de Richtlijn Nader Onderzoek niet tot een actueel risico. 
 
Recreatie (zwemmen, oeverrecreatie en varen) levert geen belangrijke bijdrage aan het actueel humaan 
risico.  
 
De warenwetnormen voor paling worden nergens in het gebied overschreden. 
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Bijlage 2 Samenvatting beoordeling actueel risico voor 
het ecosysteem 
Er is gewerkt met een stapsgewijze risicobeoordeling. Hierbij worden twee onderzoekssporen 
onderscheiden:  

A. directe effecten in het veld 
B. risico van doorvergiftiging  

Zowel het afzonderlijke resultaat van spoor A als dat van spoor B kan leiden tot de vaststelling dat er 
sprake is van een actueel risico voor het ecosysteem. 
 
Dit onderzoek is gestart met een ‘eenvoudige beoordeling’ aan de hand van een (beperkte) testset van 
bioassays (biologische testen). Indien na deze eenvoudige toetsing blijkt dat er geen sprake is van 
mogelijke actuele risico’s door de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het sediment, dan is 
een uitgebreide(re) risicobeoordeling niet nodig. Is dit wel het geval, dan dient een uitgebreide 
risicobeoordeling conform de TRIADE-methode plaats te vinden. TRIADE-onderzoek heeft niet 
plaatsgevonden, maar in een later stadium van het nader onderzoek is wel een aanvullende 
beoordeling van de waterbodemkwaliteit aan de hand van het voorkomen van macrofauna uitgevoerd 
(veldwaarnemingen). 
 
De eenvoudige beoordeling van de directe effecten in het veld is onderzocht met de volgende 
toxiciteittesten (bij hoge en lage chloridegehalten): 
- Microtox test (Vibrio fischeri); 
- test met de slijkgarnaal (Corophium volutator); 
- test met de Japanse oester (Crassostrea gigas); 
- test met de wadpier (Arenicola marina). 
 
Het macrofauna-onderzoek is uitgevoerd door de volgende aspecten te scoren: 

• de kwaliteit van de bodemlevensgemeenschap; 
• het ecologische functioneren van de bodemlevensgemeenschap; 
• mogelijke effecten van verontreiniging op de bodemlevensgemeenschap. 

 
Het bioaccumulatie-onderzoek is uitgevoerd door middel van laboratoriumonderzoek en onderzoek aan 
vissen uit het Kanaal door Walcheren. Voor het laboratoriumonderzoek is gebruik gemaakt van de 
zager (Nereis)-test. Koper is in hoge gehalten aanwezig in het sediment van het Kanaal door Walcheren 
en staat op de lijst van potentieel bioaccumulerende stoffen. Daarom is direct overgegaan op de 
genoemde uitgebreide beoordeling aan de hand van laboratoriumtesten met de zager. 
Voor het visonderzoek zijn palingen en botten in het Kanaal gevangen en geanalyseerd op de 
aanwezigheid van verschillende stoffen. 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken omtrent de risico’s voor 
het ecosysteem: 
 
Directe effecten in het veld 

• Er zijn met zekerheid ‘matig’ toxische effecten geconstateerd voor de trajecten Haven van 
Vlissingen (HV), Kanaal Zuid (KZ) en Haven van Middelburg (HM), gebaseerd op de resultaten 
van de Microtox-test. Op grond hiervan is sprake van mogelijk actueel risico voor het 
ecosysteem. 

• De belangrijkste conclusies van het macrofauna-onderzoek zijn: 
- het midden gedeelte van het Kanaal door Walcheren (Kanaal Midden, Kanaal door de Oude 
Arne) heeft een duidelijk verstoorde levensgemeenschap. Hier worden tolerante soorten voor 
verontreiniging gevonden. In dit deel van het kanaal worden ernstige risico’s gevonden; 
- in Kanaal Midden en Havens van Middelburg ontbreken de tweekleppigen 
(schelpdierachtigen) nagenoeg; 
- het noordelijk deel van het kanaal (Kanaal Noord en Buitenhavens Veere) herbergt een 
relatief soortenrijke en diverse levensgemeenschap. In dit deel van het kanaal worden matige 
risico’s gevonden. Dit geldt ook voor Kanaal Zuid; 
- de Havens van Vlissingen en Middelburg hebben een matig tot ernstig verstoorde 
levensgemeenschap (beide: matige risico’s). 
 

Bioaccumulatie 
• Voor koper is een ernstig doorvergiftigingsrisico (= boven ernstig risiconiveau) van wormen 

naar vogels en zoogdieren vastgesteld voor de trajecten HM en KO. Voor deze trajecten is 
daarom sprake van actueel risico voor het ecosysteem. 

• Voor koper is een verhoogd doorvergiftigingsrisico (= boven MTR-niveau) van wormen naar 
vogels en zoogdieren vastgesteld voor de trajecten HV, KZ, KM en KN. Voor deze trajecten is 
daarom sprake van mogelijk actueel risico voor het ecosysteem. 

• Voor koper is eveneens een verhoogd doorvergiftigingsrisico van vis naar hogere organismen 
vastgesteld voor de trajecten HV, KZ en KM. Voor deze trajecten is daarom sprake van 
mogelijk actueel risico voor het ecosysteem. 

• Voor kwik is een verhoogd doorvergiftigingsrisico van vis naar vogels vastgesteld voor de 
trajecten HV, KZ en KM. Voor deze trajecten is daarom sprake van mogelijk actueel risico voor 
het ecosysteem. 

• Voor PCB 153 (als gidsstof voor PCB’s met dioxine-achtige werking) is een verhoogd 
doorvergiftigingsrisico van wormen naar vogels en zoogdieren vastgesteld voor de trajecten 
HV, KZ, KO en KM. Voor deze trajecten is daarom sprake van mogelijk actueel risico voor het 
ecosysteem. 

• Voor PCB 153 (als gidsstof voor PCB’s met dioxine-achtige werking) is een verhoogd 
doorvergiftigingsrisico van vis naar hogere organismen vastgesteld voor de trajecten KZ en KO. 
Voor deze trajecten is daarom sprake van mogelijk actueel risico voor het ecosysteem. 

• Voor PCB 153 (als gidsstof voor PCB’s met dioxine-achtige werking) is een ernstig 
doorvergiftigingsrisico van vis naar hogere organismen vastgesteld voor de trajecten HV, KM 
en KN. Voor deze trajecten is daarom sprake van actueel risico voor het ecosysteem. 

• Voor cis-heptachloorepoxide is een verhoogd doorvergiftigingsrisico van vis naar hogere 
organismen of vogels vastgesteld voor de trajecten HV, KZ, KM en KN. Voor deze trajecten is 
daarom sprake van mogelijk actueel risico voor het ecosysteem. 

 
Eindoordeel ecotoxicologische risico’s Kanaal door Walcheren 
Het eindoordeel over het (mogelijk) actueel risico voor het ecosysteem wordt bepaald door de meest 
ernstige effecten die zijn geconstateerd voor de verschillende onderzoeksonderdelen binnen elke 
locatie. 
Op geen enkel traject in het kanaal door Walcheren geven de resultaten voor alle 
onderzoeksonderdelen afzonderlijk ernstige effecten aan. 
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In tabel B2.1 zijn de resultaten van de risicobeoordeling van elk van de afzonderlijke onderzoeks-
onderdelen binnen spoor A en spoor B gepresenteerd. Samen leiden deze tot het volgende eindoordeel 
over (mogelijk) actueel risico voor het ecosysteem per traject.Voor de verschillende trajecten is het 
eindoordeel als volgt: 
 
Traject HV: actueel risico 
Traject KZ: mogelijk actueel risico 
Traject HM: actueel risico 
Traject KM: actueel risico 
Traject KO: actueel risico 
Traject KN: actueel risico 

  
De resultaten (tabel B2.1) laten zien dat op geen enkel traject in het Kanaal door Walcheren alle 
onderzoeksonderdelen afzonderlijk aanleiding geven tot het oordeel "actueel risico voor het 
ecosysteem'. 
De afzonderlijke resultaten van de verschillende onderzoeksonderdelen zijn in de laatste stap 
geïntegreerd tot één uitspraak over het (mogelijk) actueel risico. Dit is gedaan door de meest ernstige 
effecten die zijn geconstateerd voor de verschillende onderzoeksonderdelen als eindoordeel te nemen. 
 
Tabel B2.1 Resultaten risicobeoordeling per traject.  
 

Directe effecten Doorvergiftiging 

Ecotoxicologische 
testen 

Macrofauna onderzoek bioaccumulatie 
experimenten 

visanalyses 

Traject 

score Oordeel Score oordeel Score oordeel score oordeel 

Eind-
oordeel per 
traject 

Haven van 
Vlissingen 

Matig 
effect 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Matig 
verstoord 

Matig risico Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Ernstig 
risico 

Actueel 
risico 

Actueel 
risico 

Mogelijk Kanaal Zuid Matig 
effect 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Geen tot 
ernstig 
verstoord 

Matig risico Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

actueel 
risico  

Haven van 
Midelburg 

Matig 
effect 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Matig 
verstoord 

Matig risico Ernstig 
risico 

Actueel 
risico 

Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Actueel 
risico 

Kanaal 
Midden 

Geen Geen 
actueel 
risico 

Ernstig 
verstoord 

Ernstig 
risico 

Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Ernstig 
risico 

Actueel 
risico 

Actueel 
risico 

Kanaal 
door de 
Oude Arne 

Geen Geen 
actueel 
risico 

Matig tot 
ernstig 
verstoord 

Ernstig 
risico 

Ernstig 
risico 

Actueel 
risico 

Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Actueel 
risico 

Kanaal 
Noord 

geen Geen 
actueel 
risico 

geen tot 
ernstig 
verstoord 

  Verhoogd 
risico 

Mogelijk 
actueel 
risico 

Ernstig 
risico 

Actueel 
risico 

Actueel 
risico 
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Bijlage 3 Samenvatting beoordeling actueel risico voor 
oppervlaktewater 
Een aantal overwegingen liggen ten grondslag aan het opstarten van een onderzoek naar actuele 
risico’s voor verspreiding naar/via oppervlaktewater. Zo was onvoldoende duidelijk in hoeverre de 
waterbeweging in het kanaal aanleiding kan zijn voor het optreden van erosie en resuspensie, al dan 
niet als gevolg van scheepvaart.  Daarnaast kon niet worden uitgesloten dat diffusieve nalevering van 
verontreiniging vanuit de liggende waterbodem van invloed is op de waterkwaliteit. 
 
In 2001 en 2002 is een meetcampagne uitgevoerd met als doel een beeld te krijgen van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en een nadere inschatting te kunnen maken van de mate van erosie en 
resuspensie die in het kanaal optreedt en de uiteindelijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Het 
meetprogramma bestond uit monstername van oppervlaktewater en zwevend stof (met 
sedimentvallen). De monsters zijn geanalyseerd op een uitgebreid pakket chemische en fysische 
parameters. 
 
Voor het merendeel van de microverontreinigingen worden de waterkwaliteitsnormen (MTR-opgelost, 
MTR-zwevend stof en MTR-totaal) niet of slechts een enkele keer overschreden, zodat voor deze 
stoffen volgens de richtlijn Nader Onderzoek geen sprake is van een actueel risico.  
 
Voor een aantal zware metalen (Cu, Ni en Zn) en de PAK’s anthraceen en fenantreen worden de 
waterkwaliteitsnormen (MTR) wel overschreden. Met name koper blijkt een probleemstof in het 
oppervlaktewater: het overschrijdt het MTR praktisch overal en altijd (maximaal factor 9). Het 
onderzoek heeft aangetoond dat de relatief hoge gehalten in het oppervlaktewater in belangrijke mate 
zijn toe te schrijven aan de verontreinigde waterbodem. Geconcludeerd is dat er actueel risico bestaat 
voor verspreiding van de waterbodem naar het oppervlaktewater van het kanaal voor koper en in 
mindere mate voor nikkel, zink en PAK’s. Bovendien is geconcludeerd dat er actuele risico’s bestaan 
voor verspreiding naar de aangrenzende oppervlaktewateren (Veerse Meer en Westerschelde). Op 
basis van waterkwaliteitsgegevens voor die beide wateren kan echter worden geconcludeerd dat de 
vracht aan verontreinigingen vanuit het kanaal niet belangrijk bijdraagt aan de waterkwaliteit van het 
Veerse Meer en de Westerschelde. Vanuit het oogpunt van verspreiding naar de omgeving lijkt 
sanering van het kanaal dus niet op voorhand zeer urgent te zijn. 
 
In het gehele kanaal worden verhoogde concentraties koper in het oppervlaktewater aangetroffen. In 
de toplaag van de waterbodem is binnen het kanaal echter wel onderscheid te maken tussen gebieden 
met relatief hoge, en gebieden met relatief lage concentraties koper. Omdat het kanaal bovendien een 
relatief goed gemengd watersysteem is, kan niet worden uitgesloten dat het actueel risico voor 
verspreiding naar oppervlaktewater met name is toe te schrijven aan de gebieden met relatief hoge 
concentraties koper in de toplaag. Dit zijn met name de haven van Middelburg en directe omgeving, 
het Verbreed Kanaal door de Oude Arne ter hoogte van het industrieterrein Middelburg en het Kanaal 
door de Oude Arne. De mogelijkheid bestaat dus dat een sanering van de gebieden met de hoogste 
concentraties koper in de toplaag het actueel risico van verspreiding geheel of grotendeels wegneemt. 
In ieder geval wordt verdere verspreiding van het meest verontreinigd sediment hiermee voorkomen, 
waardoor de gehalten in de toplaag in de wat minder verontreinigde delen van het kanaal niet verder 
zullen verslechteren.  
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Bijlage 4 Samenvatting beoordeling actueel risico voor 
grondwater 
MTR-overschrijding door koper kan optreden in situaties met 1-zijdige of 2-zijdige kortsluitstroming. 
Dit is in het gehele Kanaal door Walcheren en in het Kanaal door de Oude Arne. Overschrijding treedt 
waarschijnlijk niet op in de havens van Middelburg, Vlissingen en Veere, als gevolg van de locale 
grondwaterstromingscondities. Voor andere verontreinigingen wordt geen MTR-overschrijding 
verwacht. 
  
Het veldonderzoek wijst uit dat bij Middelburg de koperconcentratie in het grondwater het MTRgrondwater 
substantieel overschrijdt. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de hoge gehalten aan koper in de 
verontreinigde sliblaag, in combinatie met de lokale stromingscondities. 
 
Het 2-D sectiemodel laat zien dat de lokaal optredende snelheid sterk afhangt van de 
sliblaagdikteverdeling en van de aanwezigheid van een scheidende laag in het watervoerend pakket. 
De grondwatersnelheid is hoger wanneer in het  watervoerend pakket een slechtdoorlatende 
scheidende laag aanwezig is en als er tegen de oevers van het kanaal weinig of geen slib aanwezig is. 
Waar een slechtdoorlatend pakket aanwezig is, is bekend. Door de beperkte kennis van de  
sliblaagdikteverdeling is het niet mogelijk om exact aan te geven waar kortsluitstroming optreedt en het 
snelheidscriterium wordt overschreden. Wel kan worden aangegeven in welke gebiedsdelen 
waarschijnlijk 1-zijdige kortsluitstroming optreedt. 
 
In gebiedsdelen waar het watervoerend pakket niet wordt gescheiden door een slechtdoorlatend 
pakket, maar er wel 1-zijdige kortsluitstroming optreedt, ligt de verspreidingssnelheid van koper in de 
ordegrootte van het snelheidscriterium van 3m in 30 jaar. De beïnvloeding van het watervoerend 
pakket beperkt zich slechts tot een gering volume (minder dan 2 %) en het snelheidcriterium wordt 
niet duidelijk overschreden. Er is daarom geconcludeerd dat er in die gebiedsdelen geen actueel risico 
van verspreiding via het grondwater optreedt. 
In gebiedsdelen waar wel een scheidende laag aanwezig is en1-zijdige kortsluitstroming optreedt wordt 
het verspreidingscriterium duidelijk overschreden. Dit is het geval in het Kanaal door Walcheren ter 
hoogte van Vlissingen en ter hoogte van Middelburg. In deze gebieden treedt actueel risico van 
verspreiding van koper via het grondwater op. Het koper verplaatst zich in een dunne verontreinigde 
stroombaan boven in het zandig watervoerend pakket met een snelheid groter dan 3 m in 30 jaar. Het 
water kwelt al in het eerste drainagesysteem of kwelsloot op. Verspreiding via het grondwater treedt 
hierdoor slechts over een beperkt traject op. De stroombaan bestrijkt slechts een beperkt deel (<2%) 
van het gehele watervoerend pakket. 
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Bij de conclusies ten aanzien van het optreden van actueel risico dienen drie kanttekeningen te worden 
geplaatst. 

1. De koperconcentraties die in het veldonderzoek zijn gemeten, liggen weliswaar boven het 
MTRgrondwater en boven de streefwaarde voor diep grondwater, maar ze liggen onder de 
streefwaarde voor ondiep grondwater.  

2. Generieke normen, zoals het MTRgrondwater, zijn afgeleid uit ecotoxicologische experimenten 
uitgevoerd onder gestandaardiseerde condities met een lage zoutconcentratie. De lokale 
omstandigheden in het Kanaal door Walcheren zijn niet gelijk aan deze gestandaardiseerde 
condities. Verwacht wordt dat in het kanaal een groter deel van het koper in oplossing is 
gecomplexeerd aan DOC en Cl-, waardoor het poriewater minder toxisch is, dan in de 
gestandaardiseerde labexperimenten. Dit betekent dat een overschrijding van het MTRgrondwater 
onder het kanaal niet per definitie leidt tot een onaanvaardbaar toxisch effect.  
In het veldonderzoek bij Middelburg is echter een substantiële normoverschrijding 
geconstateerd, waardoor het optreden van toxische effecten niet is uit te sluiten, mede gezien 
de onzekerheid over de exacte chemische condities bij de normafleiding. 

3. Daar waar actueel risico van verspreiding van koper via het grondwater optreedt, ligt de met 
koper vervuilde stroombaan in de bovenste meters van het watervoerend pakket. Een groot 
deel van het watervoerend pakket wordt niet beïnvloed. 

4. Indien in de delen van het kanaal ten zuiden van Middelburg waar nu 2-zijdige 
kortsluitstroming wordt verwacht, toch 1-zijdige kortsluitstroming optreedt, is daar wel sprake 
van actueel risico van verspreiding via het grondwater. 

 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat er sprake is van actueel risico door verspreiding via het 
grondwater in het kanaal door Walcheren ter hoogte van Middelburg en mogelijk ter hoogte van 
Vlissingen. Vanwege de geringe overschrijding van de verspreidingsnorm wordt aanbevolen om het 
verspreidingrisico richting grondwater niet leidend te laten zijn in de besluitvorming over de 
saneringsurgentie en de saneringsaanpak.  
 
 
 
 
 
 
 


