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In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde 
waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS 
directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel 
risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater.  
De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de 
Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems (van Elswijk et al., 2001). 
De 1e fase is uitgevoerd in de periode 2001-2002 en hierin is 
aangetoond dat er in grote delen van de Sliedrechtse Biesbosch sprake 
is van mogelijk actueel risico van verspreiding van verontreinigingen 
naar het grondwater (Schmidt et al., 2002 ). De berekeningen in de 1e 
fase zijn gedaan aan de hand van beschikbare veldinformatie uit het 
vooronderzoek, aangevuld met worstcase aannames. 
De 2e fase van het nader onderzoek is beschreven in het voorliggende 
rapport. Deze 2e fase omvat een uitgebreide risicobeoordeling van de 
deellocaties waar sprake is van mogelijk actueel risico.  
 
Om de verspreiding van de verontreinigingen te kunnen bepalen, is het 
onderzoek opgesplitst in een geohydrologisch en een milieuchemisch 
deelonderzoek. In het geohydrologisch deelonderzoek zijn de 
grondwatersnelheden en -stromingspatronen gedetailleerd bepaald, 
waarbij gebruik is gemaakt van veldonderzoek naar de 
sliblaagdikteverdeling hiervoor uitgevoerd in september 2003. In het 
milieuchemisch deelonderzoek is het gedrag van de risicovolle (meest 
mobiele) verontreinigingen onderzocht. De deelonderzoeken tezamen 
leveren de informatie voor het vaststellen van het al dan niet optreden 
van actueel risico van verspreiding van verontreinigingen uit de 
verontreinigde waterbodem via het grondwater.  
 
Veldonderzoek is uitgevoerd op een locatie in de Helsloot grenzend aan 
de Zuilespolder en een locatie in de Kikvorschkil grenzend aan de 
Otterpolder, omdat deze op basis van de eerste inschatting (Schmidt et 
al., 2002) gezien werden als het meest risicovol.  
 
Voor de risicobeoordeling van verspreiding van stoffen uit de 
waterbodem via het grondwater naar de omliggende polders is gebruik 
gemaakt van twee verschillende toetsingskaders: De richtlijn Nader 
Onderzoek (2002) en de Handreiking vaststellen noodzaak, tijdstip en 
doelstelling voor saneren van waterbodems (versie 2005).  
Het criterium voor actueel risico van verspreiding via het grondwater 
bestaat uit de volgende stappen: 
Conform de Richtlijn Nader Onderzoek (van Elswijk et al., 2001) is 
sprake van actueel risico indien: (1) een stof met een 
poriewaterconcentratie boven het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 
(MTR) zich (2) verplaatst met een snelheid van meer dan 3 meter in 30 
jaar. 
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Conform de Handreiking treedt onaanvaardbaar risico op indien: (1) 
een stof met een poriewater- dan wel grondwaterconcentratie boven 
de streefwaarde voor ondiep grondwater zich (2) verplaatst met een 
snelheid van meer dan 3 meter in 30 jaar. Bovendien dient ingeschat te 
worden of 3) het ontvangende oppervlaktewater (bedreigd object) 
dusdanig wordt beïnvloed dat de concentraties boven het 
MTRoppervlaktewater zullen komen. 
 
 
De resultaten van de uitgebreide risicobeoordeling zijn als volgt: 
• In het kader van de Richtlijn Nader Onderzoek is geconcludeerd dat 

op beide locaties sprake is van actueel risico van verspreiding via 
het grondwater voor arseen. 

 
• In het kader van nieuwe Wet bodembescherming, die waarschijnlijk 

in het najaar van 2005 / begin van 2006 van kracht wordt, is ook 
geconcludeerd dat er alleen sprake is van actueel risico van 
verspreiding van arseen via het grondwater, omdat alleen arseen 
zich in de eerste zandlaag verplaatst met een concentratie vrij 
opgelost boven de streefwaarde voor ondiep grondwater en boven 
het MTRoppervlaktewater;opgelost  en sneller dan 3 m in 30 jaar, nl. met een 
snelheid van ca. 4,4 m in 30 jaar. Deze snelheid is berekend met de 
laagst gemeten retardatiefactor. Bij de eerstvolgende gemeten 
retardatiefactor, verplaatst arseen zich met een snelheid van ca 3,3 
m in 30 jaar. Bij de in de vier andere bodemmonsters bepaalde 
retardatiefactoren wordt het snelheidscriterium voor arseen niet 
overschreden. 

 
• De in het grondwater geconstateerde overschrijding van de norm 

voor enkel arseen is slechts zeer gering en lokaal en daarom 
onvoldoende basis voor een aanpassing van de gekozen 
saneringsaanpak. 

 
In de andere watergangen van de Sliedrechtse Biesbosch is de 
stroomsnelheid van het grondwater lager, vanwege het kleinere 
stijghoogteverschil. Hierdoor zal het snelheidscriterium door arseen 
daar niet worden overschreden.  
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1.  Inleiding 
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In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde 
waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS 
directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel 
risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater.  
De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de 
Richtlijn nader onderzoek voor waterbodems (van Elswijk et al., 2001). 
De 1e fase is uitgevoerd in de periode 2001-2002 en hierin is 
aangetoond dat er in grote delen van de Sliedrechtse Biesbosch sprake 
is van mogelijk actueel risico van verspreiding van verontreinigingen 
naar het grondwater (Schmidt et al., 2002 ). De berekeningen in de 1e 
fase zijn gedaan aan de hand van beschikbare veldinformatie uit het 
vooronderzoek, aangevuld met worstcase aannames. 
De 2e fase van het nader onderzoek is beschreven in het voorliggende 
rapport. Deze 2e fase omvat een uitgebreide risicobeoordeling van de 
deellocaties waar sprake is van mogelijk actueel risico. Hiertoe is 
enerzijds milieuchemisch onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding 
van de verontreinigingen in het veld. Anderzijds is het 
grondwaterstromingspatroon in meer detail gemodelleerd, waarbij 
gebruik is gemaakt van veldonderzoek naar de sliblaagdikteverdeling 
hiervoor uitgevoerd in september 2003. 
 
Het criterium waaraan getoetst wordt voor het vaststellen van actueel 
verspreidingsrisico is tweeledig. Conform de Richtlijn Nader Onderzoek 
(van Elswijk et al., 2001) treedt actueel risico van verspreiding van 
verontreinigingen via het grondwater op indien: (1) een stof met een 
poriewaterconcentratie boven het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 
(MTR) zich (2) verplaatst met een snelheid van meer dan 3 meter in 30 
jaar. 
 
De 1e fase van het nader onderzoek heeft uitgewezen dat het 
bovenstaande verspreidingscriterium mogelijk wordt overschreden in 
een negental watergangen in de Sliedrechtse Biesbosch (zie fig. 1): 
• Wantij grenzend aan de Otterpolder 
• Oostelijk deel Moldiep, grenzend aan de Merwelanden en de 

Zuilespolder 
• Kikvorschkil 
• Helsloot tot aan Helsluis 
• deel Doode Kikvorschkil 
• oostelijk deel Zoetemelkskil 
• Zuidelijk deel Gat van den Hengst 
• Smalle Sneepkil 
• Houweningswater 
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Figuur 1  Gebieden met mogelijk actueel risico van verspreiding van 
stoffen uit de verontreinigde waterbodem via het grondwater (rood) 
(Schmidt et al., 2002). 
 
 
Als gevolg hiervan worden zes polders mogelijk bedreigd door het 
opkwellen van verontreinigd water. Dit zijn de Otterpolder, de 
Zuilespolder, Polder Stededijk, Jongeneele Ruigt, de Hengstpolder, 
Louw Simonswaard en de Thomaswaard (zie fig. 2).  
 
 

 

Jonge Janswaard 

 
Figuur 2 Kaart met polders en watergangen met verontreinigde 
waterbodem (blauw) (Schmidt et al., 2002). 
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Met name in de Otterpolder en de Zuilespolder is een substantiële 
kwelstroom vanuit de omliggende watergangen te verwachten op basis 
van de gemeten stijghoogteverschillen. 
Uit de eerste inschatting van de verspreidingssnelheden is gebleken dat 
arseen, chroom, zink, naftaleen, antraceen, fenantreen en 
hexachloorbenzeen zich sneller verplaatsen dan het 
verspreidingscriterium (Schmidt et al., 2002). 
 
Om te verifiëren of er in de Sliedrechtse Biesbosch ook daadwerkelijk 
sprake is van actueel risico van verspreiding van deze verontreinigingen 
via het grondwater, zijn in de 2e fase van het nader onderzoek twee 
locaties in meer detail onderzocht. Gekozen is voor een locatie in de 
Helsloot grenzend aan de Zuilespolder en een locatie in de Kikvorschkil 
grenzend aan de Otterpolder, omdat deze op basis van de eerste 
inschatting (Schmidt et al., 2002) gezien werden als het meest risicovol.  
Als uit voorliggend onderzoek volgt dat het verspreidingscriterium op 
deze locaties niet wordt overschreden, zal er geen sprake zijn van 
actueel risico in het gehele onderzoeksgebied.  
Voor het verkrijgen van een gebiedsdekkend beeld zijn de resultaten 
van het (veld)onderzoek op de twee onderzoekslocaties vertaald naar 
de overige deellocaties waar in Schmidt et al. (2002) sprake was van 
mogelijk actueel risico (figuur 1).  
 
Om de verspreidingssnelheid van de verontreinigingen te kunnen 
bepalen is het onderzoek opgesplitst in een geohydrologisch en een 
milieuchemisch deelonderzoek. In het geohydrologisch deelonderzoek 
zijn de grondwatersnelheden en -stromingspatronen gedetailleerd 
bepaald. In het milieuchemisch deelonderzoek is het gedrag van de 
bovengenoemde risicovolle verontreinigingen onderzocht. De 
deelonderzoeken tezamen leveren de informatie voor het vaststellen 
van het al dan niet optreden van actueel risico van verspreiding van 
verontreinigingen uit de verontreinigde waterbodem via het 
grondwater.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de locatiekeuze, hoofdstuk 3 het 
geohydrologisch deelonderzoek en hoofdstuk 4 het milieuchemisch 
deelonderzoek. Uit het geohydrologisch deelonderzoek in hoofdstuk 3 
volgen de benodigde grondwatersnelheden, uit het milieuchemisch 
deelonderzoek in hoofdstuk 4 de poriewaterconcentraties van de 
verontreinigingen en de mate waarin de verontreinigingen tijdens 
transport vertraagd worden ten opzichte van de grondwatersnelheid 
(retardatiefactoren). In hoofdstuk 5 is de herkomst berekend van de 
verontreinigingen gemeten in de boorkernen. In hoofdstuk 6 zijn de 
resultaten uit hoofdstuk 3 en 4 samengevoegd tot een integrale 
beoordeling van het actueel risico van de verspreiding van 
verontreinigingen via het grondwater. Conclusies zijn verwoord in 
hoofdstuk 7. 
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2.  Locatiekeuze 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In hoofdstuk 1 is beschreven dat veldonderzoek wordt uitgevoerd op 
de locatie waar de kans het grootst is dat het 
grondwaterverspreidingscriterium wordt overschreden. 
De monsterlocaties moeten daarom voldoen aan de volgende criteria: 

1. Hoge verontreinigingsconcentraties in het poriewater, in 
verband met de kans op MTR-overschrijding (§2.1). 

2. Hoge grondwatersnelheid, in verband met de kans op 
overschrijding van het snelheidscriterium (§2.2). 

 

2.1 Poriewaterconcentraties 

Nog niet eerder zijn er metingen gedaan aan de concentraties van 
verontreinigingen in het poriewater van de kreekbodems in de 
Sliedrechtse Biesbosch. Het is daarom niet mogelijk de locatiekeuze te 
baseren op poriewaterconcentraties.   
 
Wel blijkt uit het nader onderzoek (RWS-DZH, 2002) dat de 
waterbodemverontreinigingen primair afkomstig zijn van 
gesedimenteerd Rijnsediment. De kwaliteit van de kreekbodems is niet 
noemenswaardig beïnvloed door lokale lozingen. Hierdoor is de 
aanwezigheid van verontreinigingen gerelateerd aan de aanwezigheid 
van een gesedimenteerde sliblaag. Aangezien sedimentatie van slib in 
vrijwel het gehele gebied in meerdere of mindere mate heeft 
plaatsgevonden, is de aanwezigheid van slib niet doorslaggevend voor 
de locatiekeuze. Alleen in delen van de Helsloot en in de Zoetemelksekil 
is geen sliblaag aanwezig. 
 

 
 

Figuur 3  Waterbodemkwaliteit conform klasse-indeling NW4.  
Tussen de meetpunten (ruitjes) is de klasse ingeschat. (uit RWS-DZH, 2002) 
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Dit wordt weerspiegeld in de in RWS-DZH (2002) gepresenteerde kaart 
met de aanwezigheid van klasse 4 materiaal en de overschrijding van 
het MTRsediment in vrijwel het gehele onderzoeksgebied (fig. 3 en 4).  
 
 
 

  
Figuur 4  Waterbodemkwaliteit getoetst aan de MTRsediment.  
Tussen de meetpunten (ruitjes) is de kwaliteit ingeschat. (uit RWS-DZH, 2002) 
 

2.2  Grondwatersnelheid 

De grondwatersnelheid is afhankelijk van de volgende factoren: 
1. het stijghoogteverschil tussen de watergangen en de polders  
2. de horizontale doorlatendheid van de zandbanen in het St. 

Elisabethsdek 
3. de intreeweerstand van de verontreinigde sliblaag 
4. de sliblaagdikteverdeling 
5. de uittreeweerstand van de deklaag van de polder 

 
De grondwatersnelheid neemt toe bij toenemende 
stijghoogteverschillen en doorlatendheid en afnemende in- en 
uittreeweerstand. De sliblaagdikteverdeling is bepalend voor het 
stromingspatroon van het grondwater. De vorm van de pluim of 
stroombaan met door de sliblaag verontreinigd grondwater wordt 
bepaald door de verschillen in intreeweerstand als gevolg van de 
verschillen in de laagdikte van het slib.  
 
Stijghoogteverschillen tussen watergangen en polders 

De stijghoogteverschillen tussen de polders en watergangen zijn 
weergegeven in Schmidt et al. (2002). Ze zijn duidelijk het grootst rond 
de Otterpolder en de Zuilespolder.  
 
Horizontale doorlatendheid zandbanen St. Elisabethsdek 

De geologische overzichtsprofielen van de Sliedrechtse 
Biesbosch (NITG-TNO, 2002) laten zien dat de watergangen in het 
gebied overal in contact staan met de zandbanen van het St. 
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Elisabethsdek (in figuur 14 is het St. Elisabethsdek aangeduid als 
Merwededek). In de meeste watergangen is een gesedimenteerde 
sliblaag aanwezig. Geen van de watergangen is volledig van het 
zandpakket afgesloten door een klei- of veenpakket. Wel raakt de 
onderzijde van de watergangen op sommige plaatsen het veenpakket.  

De zandbanen bestaan ofwel volledig uit zand, ofwel uit een 
afwisseling van zand en kleilaagjes. Op basis van de samenstelling van 
de zandlaag mag worden verondersteld dat de horizontale 
doorlatendheid ongeveer gelijk is in het gehele studiegebied (ca. 10 
meter/dag). De doorlatendheid is daarmee niet doorslaggevend voor de 
locatiekeuze.  
 
Intreeweerstand verontreinigde sliblaag en sliblaagdikteverdeling 

De variatie in intreeweerstand van de verontreinigde sliblaag is 
van grote invloed op de snelheid waarmee water inzijgt en de 
slibbodem passeert. Indien de sliblaag overal erg dik is, zal weinig water 
inzijgen door de grote weerstand van de sliblaag. 
Indien niet overal op de onderzoekslocatie slib aanwezig is en er 
oppervlaktewater direct in het onderliggende zand kan infiltreren is 
sprake van een kortsluitstroming tussen het oppervlaktewater en het 
watervoerend pakket.  
In het geval dat de slibdikte sterk varieert over de breedte van de 
watergang, varieert de intreeweerstand ook sterk, met als gevolg dat er 
over de breedte van de watergang plaatsen zijn waar het water relatief 
gemakkelijk in de bodem infiltreert en plaatsen waar de inzijging veel 
minder is. In figuur 5 is hiervan een voorbeeld opgenomen. 
Bovendien geldt dat bij infiltratie door een sliblaag van geringe dikte 
het mogelijk is dat het infiltratiewater relatief aëroob blijft na passage 
van de dunne sliblaag. Dit heeft tot gevolg dat de concentraties van 
zware metalen in het poriewater lokaal sterk verhoogd kunnen zijn.  
In dit onderzoek zijn locaties geselecteerd waar de sliblaagdikte naar 
verwachting sterk varieert over de breedte van de watergang en waarin 
plekken aanwezig zijn waar de sliblaag dun is.  
 

veen
zand

klei
slib

verontreinigde grondwaterbaan

monsterlocatie
boorkern

veen
zand

klei
slib

verontreinigde grondwaterbaan

monsterlocatie
boorkern

 
 
Figuur 5. Schematisatie van een potentieel risicovolle locatie in de 
Sliedrechtse Biesbosch. 
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Uittreeweerstand deklaag van polder  

De uittreeweerstand van de deklaag in de polders heeft ook 
invloed op het stromingspatroon. De afnemende dikte van de deklaag 
in oostelijke richting, bestaande uit holocene kleien en venen (NITG-
TNO, 2002), betekent dat ook de uittreeweerstand in de Sliedrechtse 
Biesbosch in deze richting afneemt. Binnen de polders treden echter 
ook lokale verschillen op in de dikte van de deklaag (tot enkele meters). 
De poldersloten steken meestal door de deklaag heen, waardoor de 
uittreeweerstand van de deklaag van geringe invloed is op de 
stroomsnelheid van het grondwater op de onderzoekslocatie. 
 

2.3 Keuze onderzoekslocaties 

Op basis van de bovenstaande criteria en argumenten is gekozen voor 
twee onderzoekslocaties (figuur 6). Er is met name gezocht naar 
locaties, waarbij een groot stijghoogteverschil aanwezig is en een 
(deels) dunne verontreinigde sliblaag aanwezig is die tegen de oeverlijn 
ligt met het grote stijghoogteverschil. 
 
Locatie 1: Kikvorschkil naast Otterpolder 
xy-coordinaten: 112307,20 - 423605,05. Dit is een locatie met een 
relatief groot stijghoogteverschil en een smalle maar dikke sliblaag 
tegen de oever. Meer naar het midden van de watergang neemt de 
sliblaagdikte af. Het slib ligt vrijwel over het gehele profiel direct op 
zand. 
 
Locatie 2: Grens Helsloot en Kikvorschkil naast Zuilespolder 
xy-coordinaten: 113347 – 424430. Op deze locatie is het 
stijghoogteverschil eveneens groot en ligt er een brede dikke sliblaag 
tegen de oever. Meer naar het midden van de watergang neemt de 
sliblaagdikte af. Het slib ligt vrijwel overal direct op zand.  
 
 

 
Figuur 6 Ligging onderzoekslocaties 
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3.  Geohydrologisch deelonderzoek 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.1 Doelstelling en aanpak 

Om inzicht te krijgen in de stroomsnelheden en stromingspatronen van 
het grondwater zijn modelberekeningen uitgevoerd voor twee locaties 
in de gebiedsdelen met mogelijk actueel risico. Dit zijn de locaties waar 
de hoogste grondwatersnelheden onder de sliblaag werden verwacht 
(zie hoofdstuk 2). 
Om bij de modellering te kunnen werken met de juiste schematisatie 
van de ondiepe bodem is door de meetdienst van Rijkswaterstaat Zuid-
Holland de dikteverdeling van de sliblaag gemeten op de 
onderzoekslocaties.  
Voor de schematisatie van de daaronder gelegen bodemlagen is 
gebruik gemaakt van de geologische informatie beschreven in het 
rapport Geologisch onderzoek Sliedrechtse Biesbosch dat in 2002 in het 
kader van het Nader Onderzoek is uitgebracht (NITG-TNO, 2002). 
Aan de hand hiervan is de bodemopbouw modelmatig geschematiseerd 
en zijn stromingspatroon en -snelheden van het grondwater berekend 
met behulp van een 2-dimensionale toepassing van het analytisch 
grondwatermodel MLAEM (Multi-Layer Analytic Element Method) 
(Strack, 1989).  
 

3.2 Sliblaagdikteverdeling 

Kennis van de sliblaagdikteverdeling is van belang om de lokale 
grondwaterstromingspatronen goed te modelleren. Een 
gebiedsdekkende schatting van de slibdikte is reeds opgenomen in 
RWS-DZH (2002). Deze schatting is gebaseerd op het diepteverschil 
tussen de geïnterpoleerde dieptekaarten van 1880 en 1997. Hoewel 
deze aanpak een aardige indicatie geeft van de sliblaag die is afgezet 
sinds 1880, is het detailniveau ontoereikend voor een accurate 
modellering van de grondwaterstroming. Daarom is besloten de 
sliblaagdikteverdeling op de onderzoekslocaties met behulp van 
veldmetingen in kaart te brengen. 
 
Hiertoe is op de locaties Helsloot en Kikvorschkil de dikte van de 
sliblaag gemeten in 5 raaien dwars op de watergang. Van de 5 raaien is 
er 1 gelegen ter hoogte van de monsterlocatie van de boorkern. De 
andere raaien zijn gelegd op respectievelijk één- en tweemaal de 
breedte van de watergang aan weerszijden van de monsterlocatie (zie 
figuren 8 en 11).  
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3.2.1. Resultaten sliblaagdiktemetingen 
 
De resultaten van deze sliblaagdiktemetingen op de raaien zijn 
weergegeven in de figuren 7 en 10 voor respectievelijk de sliblaag in de 
Helsloot en de sliblaag in de Kikvorschkil.  
In de figuren is met rood de huidige bodemligging gegeven. De blauwe 
lijn geeft de onderkant van de sliblaag weer. De gele lijn geeft de dikte 
van de sliblaag weer, die is berekend uit het verschil tussen de rode en 
de blauwe lijn. 
Figuur 8 en 11 geven de door middel van interpolatie verkregen kaart 
met de huidige ligging van de toplaag van de sliblaag op respectievelijk 
de locatie in de Helsloot en in de Kikvorschkil.  
Figuur 9 en 12 geeft de dikte van de sliblaag op beide locaties, die ook  
door middel van interpolatie is verkregen. Echter hierbij wordt de 
kanttekening gemaakt dat de gebruikte interpolatietechniek niet overal 
zo'n nauwkeurig beeld geeft als de kaart suggereert. 
 
In grote lijn voldoet de sliblaagdikteverdeling op beide locaties aan de 
wensen voor de locatiekeuze die beschreven zijn in §2.2. In de Helsloot 
(fig.7) blijkt ten noorden van de monsterlocatie de sliblaag aan de 
westkant dikker te zijn dan aan de oostkant. Ten zuiden is dit echter 
net andersom.  
In de Kikvorschkil neemt de sliblaag in de meeste dwarsraaien in dikte 
af van west naar oost. Echter ten zuiden van de monsterlocatie bevindt 
zich een zandbank waardoor de waterbodem sterk omhoog komt. Deze 
bank heeft echter geen invloed op het infiltratiepatroon. 
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Figuur 7 Metingen van bodemligging en sliblaagdikte op 5 raaien in de Helsloot. 
raai nn = raai 1; raai n = raai 2; raai c = raai 3; raai z = raai 4; raai zz = raai 5 

rode lijn = ligging toplaag waterbodem; blauwe lijn = ligging bovenkant zandbodem;  

gele lijn = dikte sliblaag 
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Figuur 8 Geïnterpoleerde huidige bodemligging in de Helsloot 
nHELSLT = locatie boorkern in Helsloot 

 

 
Figuur 9 Geïnterpoleerde dikte van de sliblaag [m] in de Helsloot.  
Let op: nauwkeurigheid niet erg groot door dichtheid van de gegevens en gehanteerde 

interpolatietechniek. nHELSLT = locatie boorkern in Helsloot 
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Figuur 10 Metingen van bodemligging en sliblaagdikte op 5 raaien in de Kikvorschkil. 
raai nn = raai 6; raai n = raai 7; raai c = raai 8; raai z = raai 9; raai zz = raai 10 

rode lijn = ligging toplaag waterbodem; blauwe lijn = ligging bovenkant zandbodem;  

gele lijn = dikte sliblaag 
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Figuur 11 Geïnterpoleerde huidige bodemligging in de Kikvorschkil. 
nKVK = locatie boorkern in Helsloot 

 
Figuur 12 Geïnterpoleerde dikte van de sliblaag in de Kikvorschkil.  
Let op: nauwkeurigheid niet erg groot door dichtheid van de gegevens en gehanteerde 

interpolatietechniek. nKVK = locatie boorkern in Helsloot 
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3.2.2. Bodemopbouw 
 
Voor de geohydrologische schematisatie van het grondwatermodel is 
niet alleen de ondiepe bodemopbouw van belang, maar speelt de diepe 
bodemopbouw ook een belangrijke rol. In NITG-TNO (2002) is de 
geologische opbouw van de Sliedrechtse Biesbosch beschreven. Figuur 
14 geeft de bodemopbouw op de rode lijn aangegeven in figuur 13. Dit 
bodemprofiel geeft een goed beeld van de lokale situatie in de 
ondergrond in de watergangen Helsloot en Kikvorschkil. 
 
 

 
 
Figuur 13 Ligging van het bodemprofiel gepresenteerd in figuur 14 
(NITG/TNO, 2002) 
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Figuur 14 Dwarsprofiel van de ondergrond van de Sliedrechtse 
Biesbosch op de lijn aangegeven in figuur 13 (NITG/TNO, 2002). 

 
Figuur 15 Legenda behorende bij figuur 14 
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3.3 Modelbeschrijving 

Op basis van de bodemopbouw en sliblaagdikteverdelingen beschreven 
in §3.2 is een 2D-verticaal-grondwatermodel gebouwd.  
Gegevens over stijghoogten en waterpeilen zijn gebruikt uit het 
Grondwateronderzoek dat in 2002 in het kader van het Nader 
Onderzoek uitgevoerd is in de Sliedrechtse Biesbosch (Schmidt et al., 
2002). Omdat de stijghoogteverschillen, doorlatendheid en 
sliblaagdikteverdeling niet noemenswaardig verschillen tussen beide 
locaties, kon voor beide locaties één modelschematisatie worden 
gemaakt. Figuur 16 geeft de schematisatie van het model dat gebouwd 
is tussen de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede dwars op de 
watergang. De schaalverhoudingen in de figuur zijn realistisch. 
Onderin de figuur staan de gemiddelde waterpeilen in de watergangen 
en in de polders. 
 

Helsloot: Heipolder /Zuilespolder / Merwelanden
Kikvorschkil: Otterpolder

Helsloot: Huiswaard – boven
Kikvorschkil: Huiswaard – beneden Nieuwe

Merwede
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Merwede

Helsloot /
Kikvorschkil

0,53m +NAP0,05m +NAP0,53m +NAP

66m 530m730m
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Helsloot /
Kikvorschkil

0,53m +NAP0,05m +NAP0,53m +NAP

66m 530m730m

 
 

Figuur 16 Modelschematisatie voor de Helsloot en de Kikvorschkil 
 
 
Figuur 17 geeft dezelfde schematisatie, echter ingezoomd op het deel 
poldersloot - poldersloot. In de figuur is bovendien de bodemopbouw 
beschreven, zoals deze is gemodelleerd. Ook deze figuur geeft de 
horizontale en verticale verhoudingen realistisch weer. 
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Figuur 17 Modelschematisatie voor de Helsloot en de Kikvorschkil 
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De sliblaagdikteverdeling is gemodelleerd zoals is gemeten in de raai 
Kikvorschkil-8 (fig. 11 en 12), omdat deze het meest representatief was 
voor de situatie in de Helsloot en de Kikvorschkil. 
In figuur 18 is de ligging van de verontreinigde waterbodem beter  
zichtbaar gemaakt door verder in te zoomen en de figuur in verticale 
richting uit te trekken.  
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water

 
Figuur 18 Schematisatie van de bodemopbouw voor de Helsloot en de 
Kikvorschkil 
 
 
De verontreinigde sliblaag met een hoge intreeweerstand is overal 
aanwezig. In de westelijke helft is deze ca 1,20m dik. Aan de oostelijke 
kant is deze dunner, ca. 0,40m. De verontreinigde sliblaag ligt direct op 
zand. Hieronder bevindt zich een slechtdoorlatend pakket van bosveen 
en (kom)klei. Hieronder bevindt zich een dunne maar zeer 
slechtdoorlatende aaneengesloten laag van basisveen met klei. Het 1e 
watervoerend pakket bevindt zich pas onder deze laag. 
 
De in het grondwatermodel aangenomen waarden voor de weerstand 
dan wel doorlatendheid voor elk van de benoemde lagen zijn in tabel 1 
gegeven, waarbij geldt dat c=1/k.  De waarden zijn gekozen binnen de 
ranges zoals zijn vermeld in hydrologische handboeken als Verruijt, A., 
Theory of Groundwater Flow © 1970, p.10. De keuze van de 
weerstand binnen elke range wordt voor elke laag als volgt 
gemotiveerd: 
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De sliblaag bestaat uit fijn slib afgezet in het deltagebied. Consolidatie 
vindt al gedurende minimaal 25 jaar plaats. De situatie van permanente 
infiltratie over de gehele sliblaag zorgt voor grotere consolidatie van de 
onderste lagen. Hierdoor is de weerstand van de sliblaag relatief hoog 
genomen. 
De deklaag (van de polder) is afgezet onder getijde-omstandigheden, 
waardoor deze een meer zandige samenstelling dan de sliblaag heeft. 
De eerste zandlaag is eveneens afgezet onder getijde-omstandigheden 
en bestaat uit fijn tot middelgrof zand gemengd met klei. 
De bosveen-laag is poreus en matig geconsolideerd. 
(Kom)klei is sterk afsluitend, maar doordat de laag relatief dun is, is de 
kans groot dat de afsluitende werking niet groot is. 
Van de basisveen-laag is bekend dat deze een hoge weerstand en een 
grote continuïteit heeft. 
 
Voor de intreeweerstand van de poldersloot ten oosten van de 
watergangen is een relatief hoge waarde aangenomen. Hierdoor vindt 
de infiltratie niet alleen in de poldersloot plaats, maar verdeelt zich 
meer over de gehele polder. 
De uittreeweerstand van de poldersloot in de westelijke polder, waar 
het geïnfiltreerde water zal opkwellen, is laag genomen, waardoor 
vrijwel al het water uit de eerste zandlaag hierin zal opkwellen. Indien 
in werkelijkheid de uittreeweerstand groter zal zijn, wordt de kwel meer 
verdeeld over de westelijke polder. 
 
Tabel 1 Waarden voor de geohydrologische modelparameters  
 intreeweerstand 

c [dagen/m] 
doorlatendheid  
k [m/dag] 

sliblaag 500 0,002 
deklaag 100 0,01 
zand 0,1 10 
bosveen 10 0,1 
(kom)klei 100 0,01 
basisveen 1000 0,001 
1e wvp 0,1 10 
poldersloot oost 250 dagen  
poldersloot west 10 dagen  
 
 
De belangrijkste onzekerheden in de bovengenoemde modelparameters 
zitten in de weerstand van de sliblaag in de Helsloot en de Kikvorschkil 
(lager) en de uittreeweerstand van de bodem van de poldersloot in de 
westelijke polder (hoger).  
Indien de weerstand van de sliblaag in de Helsloot en de Kikvorschkil 
lager is dan 500 dagen per meter dan infiltreert er meer water in de 
watergang en zal het water in de eerste zandlaag aan de westelijke 
zijde van watergang harder stromen richting de polder. Ook zal de 
eerste zandlaag voor een groter deel gevoed worden door infiltratie in 
de watergang. Het aandeel afkomstig van infiltratie in de oostelijke 
polder zal kleiner zijn. 
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Indien de uittreeweerstand in de poldersloot in de Otterpolder of 
Zuilespolder groter is, zal de kwelflux meer worden verdeeld over de 
polder en niet alleen in de poldersloot direct achter de dijk opkwellen. 
 

3.4 Grondwaterstromingspatroon  

Met het grondwatermodel zijn in een 2D-verticaal vlak lijnen met 
gelijke stijghoogten of isohypsen (figuur 19) berekend, waarop haaks 
de stroomrichting van het grondwater staat (groene lijnen in figuur 20).  
 

west                 oost 

 
Figuur 19  Isohypsenpatroon in realistische schaalverhoudingen. 
 
 

west                 oost 

 
Figuur 20 Stroombanen in realistische schaalverhoudingen. 
 
 
In de figuren is te zien dat het oppervlaktewater door de sliblaag heen 
infiltreert. De infiltratie door de dunnere sliblaag aan de westkant en 
aan de oostkant is het hoogst. Het water buigt na passage van de 
sliblaag in de 1e zandlaag direct in westelijke richting af. Het water 
stroomt niet naar het oosten door het ontbreken van een 
stijghoogteverschil tussen de oostelijke polder en het waterpeil in de 
watergang. Al het infiltrerende oppervlaktewater stroomt na infiltratie 
via de eerste zandlaag richting de westelijke poldersloot (zie figuur 20). 
De contour van het volume water in de eerste zandlaag dat is 
geïnfiltreerd door de sliblaag heen, wordt in figuur 20 weergegeven 
door de 2e groen lijn van bovenaf gezien. Het water van deze 
stroombaan is geïnfiltreerd in het meest oostelijk deel van de 
watergang en stroomt door het midden van de eerste zandlaag richting 
de westelijke poldersloot. 
 
De stroomrichting en de stroomsnelheid van het grondwater staat in 
figuur 21 met rood vermeld. Met blauw is de verblijftijd van het 
geïnfiltreerde water op verschillende plaatsen in de sliblaag en in de 
eerste zandlaag tussen de dijk en de poldersloot aangegeven. 
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Figuur 21 Stroombanen met stroomsnelheden en verblijftijden in de 
sliblaag. 
 
 
Het 1e watervoerend pakket wordt aan de zuidoostkant gevoed door de 
aangrenzende polder. Deze heeft hetzelfde waterpeil als de 
watergangen. De met het model berekende stroomsnelheid in het 1e 
watervoerend pakket is overal slechts 4 m/jaar. 
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4.   Milieuchemisch deelonderzoek 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.1 Doelstelling en aanpak 

Het milieuchemisch deelonderzoek beoogt primair een beeld te geven 
van: 
• de concentraties van de verontreinigingen in het poriewater in het 

slib 
• de concentraties van de verontreinigingen in het grondwater onder 

de sliblaag 
• de vertraging van verontreinigingen ten opzichte van de 

grondwatersnelheid (retardatiefactor).  
 
Het meten van de poriewaterconcentraties is van belang om te kunnen 
bepalen of er verontreinigingen zijn die het concentratiecriterium voor 
het grondwater overschrijden (MTRgrondwater;vrij opgelost). Het bepalen van 
de retardatiefactoren is van belang om samen met de 
grondwatersnelheid  te kunnen bepalen of er verontreinigingen zijn die 
zich sneller verplaatsen dan het snelheidscriterium (3 meter in 30 jaar) 
Poriewaterconcentraties zijn gemeten in ongestoorde bodemkernen die 
zijn gestoken op de onderzoekslocaties. De retardatiefactoren zijn 
berekend op basis van verschillende metingen gedaan in dezelfde 
boorkernen.  
De kernen zijn bemonsterd op verschillende dieptes in de sliblaag en 
het watervoerend pakket, waarbij zorg is gedragen voor het behoud 
van de lokale milieuchemische condities. Op deze manier is een 
diepteprofiel verkregen van de poriewaterconcentraties en de 
retardatiefactoren. Het belang van een dergelijk diepteprofiel is eerder 
aangetoond in het nader waterbodemonderzoek in het Kanaal door 
Walcheren (Schmidt et al., 2003). Hierin bleek dat de 
poriewaterconcentraties en retardatiefactoren sterk kunnen variëren 
over geringe diepte in het waterbodemprofiel. 
 

4.2 Stofkeuze 

In het deelrapport Grondwateronderzoek Sliedrechtse Biesbosch 
(Schmidt et al., 2002) is, op basis van beschikbare informatie en worst 
case aannames, geconcludeerd dat een zestal verontreinigingen een 
mogelijk actueel risico vormt van verspreiding via het grondwater. Dit 
zijn de zware metalen arseen, chroom en zink en de organische 
verontreinigingen naftaleen, antraceen, fenantreen en 
hexachloorbenzeen. Deze verontreinigingen zijn meegenomen in het 
voorliggende onderzoek.  
 
Naast de bovengenoemde zware metalen zijn ook cadmium, koper, 
kwik, nikkel, lood en antimoon gemeten. Het meten van deze metalen 
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vereist nauwelijks extra inspanning, maar biedt wel de mogelijkheid om 
conclusies uit de eerste stap van de risicobeoordeling van het nader 
onderzoek te verifiëren.  
Naast de PAK's en HCB zijn ook PCB's en lagere chloorbenzenen 
meegenomen. De PCB's vertonen naar verwachting een hoog gehalte 
in de vaste fase en zouden op basis hiervan een risico kunnen vormen 
voor het grondwater.  
De lagere chloorbenzenen di-, tri-, tetra- en pentachloorbenzeen 
kunnen met een geringe meerinspanning worden gemeten in het 
extract van HCB. Bovendien zijn de lagere chloorbenzenen mobieler 
dan HCB. 
 
Naast de zware metalen en organische verontreinigingen zijn ook de 
macronutriënten nitraat, nitriet, ammonium, sulfaat en fosfaat gemeten 
om inzicht te krijgen in de heersende redoxcondities. 
 

4.3 Opzet en uitvoering 

4.3.1. Steken sedimentkernen 
 
Het steken van de sedimentkernen is uitgevoerd in april 2003 door de 
meetdienst van RWS Directie Zuid-Holland. De kernen zijn gestoken 
vanaf een schip met behulp van een vibrocorer. In totaal zijn er 4 
kernen gestoken, 2 per locatie. De eerste kern op een locatie is 
gestoken op ongeveer 1/6 van de breedte van de watergang vanaf de 
oever (zie figuur 8, 9, 10 en 11, resp. nHELSLT en nKIKVK)). Deze 
kernen zijn ter plaatse geopend voor het maken van een 
boorbeschrijving (figuur 23 en 24). De tweede kern is gestoken op 4 tot 
6 meter afstand van de eerste, op een gelijke afstand tot de oever. 
Deze kern is op basis van de boorbeschrijving van de eerste kern in 
stukken gezaagd van ongeveer 1m lengte en direct anaëroob afgedopt. 
De stukken zijn overgebracht naar RIZA-Lelystad voor verdere 
bemonstering. Tot aan verdere bewerking zijn ze opgeslagen bij 4 oC. 
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Figuur 23 Boorkern en boorbeschrijving Kikvorschkil 
Lab-boorbeschrijving:  geel= zand; grijs= klei/geconsolideerd slib; zwart = slib 
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Figuur 24 Boorkern en boor beschrijving Helsloot 
Lab-boorbeschrijving:  geel= zand; grijs= klei/geconsolideerd slib; zwart = slib 
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4.3.2. Bemonstering sedimentkernen 
 
Om de milieuchemische condities zo min mogelijk te verstoren is de 
bemonstering van de sedimentkernen anaëroob uitgevoerd in een 
'glove box' onder stikstof (O2 ≤ 1% v/v). In deze glove box zijn de 
PVC-buizen geopend met behulp van een knabbelschaar, waarna de 
laagopbouw is vergeleken met de boorbeschrijving. Vervolgens zijn op 
de met een driehoekje in figuur 23 en 24 aangegeven dieptes monsters 
genomen van poriewater en vaste stof.  
 
De laagopbouw in de kernen gestoken op de monsterlocaties bleek in 
grote lijnen overeen te komen met de boorbeschrijving van de op de 
locatie reeds geopende boorkern. Op locatie Helsloot zijn sediment- en 
poriewatermonsters genomen op een diepte van  240, 270, 315, 330 
en 345 cm (rode driehoek in figuur 24). Deze monsterpunten zijn 
gesitueerd in de kleilaag (2x) en in de eerste zandlaag (3x) zoals 
aangegeven in figuur 18. Later werd uit de chemische analyses van de 
kleilaag geconcludeerd dat de als kleilaag beschreven laag eigenlijk 
bestaat uit geconsolideerd slib (zie §4.4.2). 
Op locatie Kikvorschkil zijn sediment- en poriewatermonsters genomen 
op een diepte van 90, 125, 140, 165 en 230 cm. Deze monsterpunten 
zijn ook gesitueerd in de sliblaag (2x) en in de eerste zandlaag (3x) 
aangegeven in figuur 18. 
 
Poriewater 
De manier waarop poriewater is onttrokken uit de sedimentkernen was 
afhankelijk van de samenstelling van het vaste materiaal. Uit de sliblaag 
en kleiige lagen is poriewater verkregen door het centrifugeren van 
monsters onder stikstof. Afhankelijk van de hoeveelheid in behandeling 
genomen sedimentmateriaal leverde dit 20-30 ml poriewater. 
 
Uit de zandige monsters van het watervoerend pakket bleek 
onvoldoende water te kunnen worden onttrokken met de voorhanden 
zijnde methoden (centrifuge en onttrekking d.m.v. onderdruk). Er is 
daarom besloten om poriewaterconcentraties vast te stellen na 
equilibratie met anaëroob milliQ-water. Hiertoe is 30 - 110 g nat 
sediment in contact gebracht met 20 ml water. Water en 
sedimentmateriaal zijn voorzichtig gemengd en vervolgens 2 dagen 
weggezet bij kamertemperatuur voor het instellen van chemisch 
evenwicht. Hierna zijn de monsters gecentrifugeerd onder stikstof en is 
de waterfase geïsoleerd als poriewater. 
Poriewater is na filtratie over 0,45 µm geanalyseerd op pH, NO2

-, NO3
-, 

NH4
+, PO4

3-, SO4
2-, opgelost organisch koolstof (DOC) en zware 

metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn). 
 
De hoeveelheid poriewater die uit de sedimentkernen kon worden 
onttrokken was altijd onvoldoende voor de analyse van organische 
verontreinigingen. Om toch een goed beeld krijgen van de 
poriewaterconcentraties van deze verontreinigingen is een equilibratie 
uitgevoerd van sediment met kraanwater. Voor equilibratie is ± 40 g 
nat sediment 24 uur langzaam geschud met 100 ml kraanwater. Na het 
schudden is de suspensie 24 uur weggezet bij kamertemperatuur, 
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vervolgens handmatig omgeschud en daarna nogmaals 24 uur 
weggezet om het sedimentmateriaal te laten bezinken. Hierna is de 
waterfase gecentrifugeerd en geanalyseerd op PAK's, PCB's en 
chloorbenzenen. Omdat het water van de slibbige monsters niet helder 
was na centrifugeren is dit ook geanalyseerd na filtratie over gezuiverd 
zand. Bacteriële omzetting tijdens equilibratie is tegengegaan door het 
toevoegen van een biocide. 
 
Sediment 
Sedimentmateriaal is op de verschillende dieptes bemonsterd en 
geanalyseerd op korrelgrootteverdeling (<2, <10, <16, <50, <63 µm), 
organisch koolstofgehalte (OC), anorganisch koolstofgehalte, metalen 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn), PAK's, PCB's en chloorbenzenen. 
Daarnaast is de porositeit van het sediment op verschillende dieptes 
vastgesteld aan de hand van het watergehalte van (water)verzadigde 
monsters. 
 

4.4 Meetresultaten verontreinigingsgehaltes en 

poriewaterconcentraties 

Inleiding 
De resultaten van het veldonderzoek zijn gepresenteerd in de tabellen 2 
t/m 6 (data sediment) en 7 t/m 11 (data poriewater). De resultaten 
worden per monsterlocatie afzonderlijk besproken in §4.4.1 en §4.4.2. 
 
Voor de beoordeling van de data in de tabellen 2 t/m 11 is het 
volgende van algemeen belang. Uit alle metingen van concentraties 
van organische microverontreinigingen in poriewater moet worden 
geconcludeerd (zie hierna) dat deze stoffen in het poriewater 
hoofdzakelijk voorkomen als geassocieerd met (gesorbeerd aan) DOC 
in het poriewater. Echter, grondwaternormen betreffen de vrij 
opgeloste concentratie in (grond)water, niet de DOC-geassocieerde 
vorm. Vergelijking van totaalconcentraties in poriewater met 
grondwaternormen kan dus een forse overschatting van de 
normoverschrijding opleveren. Omdat totaalconcentraties enige 
grondwaternormen bleken te overschrijden is een schatting gemaakt 
van de vrij opgeloste concentraties. De schatting is gedaan volgens de 
volgende 2 methodes : 

1. De uit onderzoek met Ketelmeersediment verkregen veld-KOC- 
waarden zijn gehanteerd om het totaalgehalte in de 
bodemmonsters uit de Sliedrechtse Biesbosch om te rekenen 
naar vrij opgeloste concentraties in het poriewater. Vervolgens 
zijn deze concentraties getoetst aan de grondwater- en 
oppervlaktewaternormen. 

2. De uit onderzoek met Sliedrechtse-Biesboschsediment 
verkregen snel-desorbeerbare fracties zijn gehanteerd om het 
totaalgehalte in de Sliedrechtse Biesbosch bodemmonsters om 
te rekenen naar snel-desorbeerbare gehalten in de 
bodemmonsters. Vervolgens zijn deze beschikbare gehalten 
getoetst aan de bodemnormen. 
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Voor de zandlaag is het onmogelijk een schatting van vrij opgeloste 
concentraties van organische microverontreinigingen te maken. Echter, 
het is niet waarschijnlijk dat in deze ontvangende zandlagen grotere 
normoverschrijdingen zullen optreden dan in het poriewater in de 
aanleverende sliblaag. 
 
Ad 1. Methode voor schatting vrij opgeloste concentraties organische 
microverontreinigingen in poriewater  
 
Uit de uit metingen berekende distributiecoëfficiënten gegeven in de 
tabellen 13 t/m 15 blijkt voor de niet-zandige monsters dat de 
verdeling van PAK's, PCB's en chloorbenzenen over sediment en 
poriewater per monster praktisch constant is. Voor respectievelijk 
Kikvorschkil 0,90 m en 1,25 m en Helsloot 2,40 m en 2,70 m is de 
gemiddelde log van de distributiecoëfficiënt ca. 3,6, 3,2, 2,7 en 2,8. Bij 
toenemende molecuulgrootte van organische microverontreinigingen 
worden sterk toenemende distributiecoëfficiënten verwacht. De 
constantheid van distributiecoëfficiënten geeft daarom aan dat de 
organische microverontreinigingen in poriewater hoofdzakelijk 
voorkomen als aan DOC gesorbeerd. In dat geval is de grootte van de 
distributiecoëfficiënten uitsluitend bepaald door (1) de verdeling van de 
sorberende massa’s: de verhouding van de massa sediment en de massa 
DOC en (2) de verhouding van de sorptiesterktes van beide sorberende 
massa’s.  Voor Kikvorschkil 0,90 m zowel als 1,25 m is de log-waarde 
van de verhouding sediment en DOC 4,4. Deze waarde van 4,4 is 
ongeveer 1 log eenheid hoger dan de distributiecoëfficiënt. Wellicht is 
het adsorberend materiaal in het organisch materiaal van de 
sedimenten (Cornelissen et al., 2005) in mindere mate aanwezig dan in 
het DOC, hoewel onvolledige scheiding van slib en water ook niet 
geheel uit te sluiten is. Op grond van data voor DOC-water-
verdelingscoëfficiënten in Krop et al. (2001) en DOCconcentraties in 
het poriewater zou verwacht kunnen worden dat met name naftaleen 
en de dichloorbenzenen in hoofdzaak vrij opgelost in poriewater 
zouden voorkomen. Echter, de naftaleen en dichloorbenzeen 
distributiecoëfficiënten in tabellen 13 en 15 zijn niet lager dan de 
gemiddelden in tabellen 13 en 15. Dat suggereert dat sorptie aan DOC 
uitgebreider is dan verwacht op basis van Krop et al. (2001). Er waren 
al enige aanwijzingen in de literatuur dat dit in het algemeen zou 
kunnen gelden. Recent werk (Akkanen et al., 2005) geeft sterke 
aanwijzing dat dit inderdaad het geval kan zijn. 
 
Omdat ook naftaleen en dichloorbenzenen praktisch uitsluitend als 
gebonden aan DOC in poriewater voorkomen, is het onmogelijk uit de 
totaalconcentraties in poriewater af te leiden hoe groot de vrij 
opgeloste concentraties zijn. Daarom zijn vrij opgeloste concentraties in 
poriewater geschat onder de aanname van analogie van Sliedrechtse 
Biesboschsediment met een ander sedimentmonster waarvoor wel vrij 
opgeloste concentraties in poriewater beschikbaar zijn. Dit monster 
betreft een Ketelmeersediment (data geleverd door M.T.O. Jonker, 
IRAS, Universiteit van Utrecht, niet gepubliceerde resultaten). Het 
Ketelmeersedimentmonster met bijbehorend poriewater werd geschikt 
geacht als vergelijkingsmateriaal omdat: 
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• zowel Ketelmeersediment als Sliedrechtse-Biesboschsediment 
Rijnslib is, 

• totaalconcentraties van organische microverontreinigingen in 
Ketelmeersediment (chloorbenzenen ca 1,5 mg/kg, PAK's ca 10 
mg/kg, PCB's ca 0,25 mg/kg) vergelijkbaar zijn met die voor de 
Sliedrechtse Biesbosch (chloorbenzenen ca 3 mg/kg, PAK's ca 
15 mg/kg, PCB's ca 1 mg/kg), 

• organisch-koolstofgehalte van sedimenten op beide locaties 
vergelijkbaar zijn 

• voor Sliedrechtse-Biesboschsediment en -oevergronden werd 
gevonden dat fracties organische microverontreinigingen 
extraheerbaar met Tenax in 6h, een maat voor de fractie is die 
niet geadsorbeerd aan maar geabsorbeerd is in organisch 
materiaal (Cornelissen et al., 2001). Voor PAK's en 
chloorbenzenen was de TENAX-extraheerbare fractie ca. 1-
10% en voor PCB's was dit ca. 10-30% (ten Hulscher et al., 
2003). Voor Ketelmeersediment is gevonden dat deze fracties 
globaal van vergelijkbare orde van grootte zijn (ten Hulscher, 
2005)  

 
Voor Kikvorschkil 0,90 m en 1,25 m en Helsloot 2,40 m en 2,70 m 
poriewater werden concentraties PAK's, PCB's en chloorbenzenen vrij 
opgelost in poriewater geschat uit poriewaterconcentraties voor 
Ketelmeersediment onder de aanname dat op sediment-OC-basis 
verhoudingen sediment-vrij opgelost in poriewater voor 
Ketelmeersediment gelijk zijn aan die voor Sliedrechtse 
Biesboschsedimenten. 
Omdat voor naftaleen geen data uit het Ketelmeer beschikbaar waren, 
is naar analogie met fenantreen en antraceen (tabel 9), geschat dat 1% 
vrij opgelost is. 
De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in tabel 9 t/m 
11. 
 
Ad 2. Methode voor beoordeling organische microverontreinigingen in 
sediment 
Concentraties van organische microverontreinigingen in sediment zijn in 
eerste instantie beoordeeld op basis van totaalconcentraties (zie 
tabellen 4 t/m 6). Echter omdat de feitelijke risico’s daarmee fors 
overschat kunnen worden (Cornelissen et al., 2005), zijn ook 
schattingen van Tenax-extraheerbare gehalten beoordeeld. De Tenax-
extraheerbare fracties van de totaalgehalten zijn verondersteld gelijk te 
zijn aan die gemeten voor een groot aantal sedimenten en 
oevergronden uit het zelfde gebied (ten Hulscher et al., 2003). 
Voor de chloorbenzenen en de PAK's is een range gehanteerd van 
Tenax extraheerbare fracties van 1-10%. Voor de PCB's is een range 
gehanteerd van 10-30%. 
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Tabel 2  Karakteristieken vaste stof 

Locatie diepte dichtheid porositeit DS OC AC pH <2 <16 <63 

  (m) (kg/l) (-) (%) (% ds) (% ds) (-) (% ds) (% ds) (% ds) 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 0,62 0,72 46 7,0 2,0 7,6 32,2 54,2 65,8 

 1,25 (slib) 0,57 0,70 45 6,7 1,8 7,7 33,3 55,1 64,7 

 1,40 (zand) 1,46 0,41 78 0,3 1,1 8,2 2,4 4,0 5,6 

 1,65 (zand) ** 1,20 0,57 68 0,3 1,3 8,1 11,8 20,2 26,2 

 2,30 (zand) 1,52 0,41 79 0,2 1,7 8,3 7,6 11,9 21,6 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 0,82 0,63 56 1,8 1,5 7,5 7,6 11,7 14,4 

 2,70 (klei/veen) 0,43 0,62 41 11,5 2,7 7,2 15,6 25,2 31,2 

 3,15 (zand) 1,53 * 92 0,5 0,4 8,7 3,5 5,6 7,1 

 3,30 (zand) 1,50 * 92 <0,1 <0,1 8,9 <0,1 0,2 0,2 

  3,45 (zand) 1,47 * 91 <0,1 <0,1 8,8  0,2 0,2  0,2  
* meting niet betrouwbaar, in berekeningen wordt een porositeit van 0,4 aangehouden; 
** zandlaag bevat kleilaagjes, wat wordt weerspiegeld in dichtheid, porositeit en 

korrelgrootteverdeling.   

DS = droge stof; OC = organisch koolstof; AC = anorganisch koolstof.  

 
 
Tabel 3 Metaalgehaltes in vaste stof, vergeleken met sedimentnormen 

   Gestandaardiseerd metaalgehalte (mg/kg)*  

Locatie diepte (m) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 49 10 168 110 10 20 157 6,0 1782

 1,25 (slib) 97 21 429 251 15 46 309 4,0 1746

 1,40 (zand) 6,9 <0,15 36 5,1 <0,01 28 7,3 <1,0 21 

 1,65 (zand) 6,9 0,15 28 10 0,02 22 11 <1,0 37 

 2,30 (zand) 4,6 <0,15 34 9,0 0,01 26 11 <1,0 28 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 57 4,1 90 69 1,8 38 158 1,0 1135

 2,70 (klei/veen) 210 11 84 95 8,6 21 476 4,0 3112

 3,15 (zand) 13 0,19 15 8,5 <0,01 11 19 <1,0 108 

 3,30 (zand) 5,5 <0,15 5,0 3,8 0,01 5,5 2,8 <1,0 31 

 3,45 (zand) 3,7 <0,15 6,8 3,3 <0,01 10 6,4 <1,0 26 

Klassegrenzen en sedimentnormen 

Klasse 1 streefwaarde 29 0,8 100 36 0,3 35 85 3 140 

Klasse 2 grenswaarde 55 2 280 36 0,5 35 530  480 

Klasse 3 toetsingswaarde 55 7,5 380 90 1,6 45 530  720 

Klasse 4 interventiewaarde 55 12 380 190 10 210 530 15 720 

  MTR 55 12 380 73 10 44 530 15 620 

Overschrijding klassegrenzen aangegeven in kleur.  
* Gestandaardiseerd volgens ENW/NW4. 
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Tabel 4 PAK-gehaltes in vaste stof, vergeleken met sedimentnormen 

    Gestandaardiseerd PAK-gehalte (mg/kg) *

Locatie diepte (m) Σ PAK NAF FEN ANT FLU B(a)A CHR B(k)F B(a)P BgP IND 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 26,2 1,47 2,83 8,83 4,34 1,85 1,74 0,85 1,79 1,00 1,52 

 1,25 (slib) 12,3 1,41 1,82 2,20 1,94 0,99 0,98 0,51 0,96 0,53 0,95 

 1,40 (zand) 0,033 0,004 0,005 0,009 0,006 0,003 0,002 0,001 0,003 0,000 0,000 

 1,65 (zand) 0,011 0,003 0,003 0,001 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

 2,30 (zand) 0,006 0,001 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 9,54 0,36 1,88 0,55 2,41 0,91 0,93 0,45 0,90 0,47 0,69 

 2,70 (klei/veen) 17,0 1,09 3,24 0,99 3,89 1,65 1,69 0,80 1,58 0,88 1,20 

 3,15 (zand) 0,070 0,005 0,013 0,004 0,016 0,009 0,010 0,005 0,009 0,000 0,000 

 3,30 (zand) 0,013 0,003 0,004 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 

 3,45 (zand) 0,013 0,003 0,003 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 

Klassegrenzen en sedimentnormen 

Klasse 1 streefwaarde 1 0,001 0,005 0,001 0,03 0,003 0,1 0,02 0,003 0,08 0,06 

Klasse 2 grenswaarde 1           

Klasse 3 toetsingswaarde 10           

Klasse 4 interventiewaarde 40           

  MTR   0,1 0,5 0,1 3 0,4 11 2 3 8 6 

Overschrijding klassegrenzen aangegeven in kleur.  
* Gestandaardiseerd volgens ENW/NW4. 

 
 
Tabel 5 PCB-gehaltes in vaste stof, vergeleken met sedimentnormen 

    Gestandaardiseerd PCB-gehalte (µg/kg)*  
Locatie diepte (m) Σ PCB PCB28  PCB52  PCB101  PCB118  PCB153  PCB138  PCB180  

Kikvorschkil 0,90 (slib) 1088 270 140 194 90 167 157 71

 1,25 (slib) 1334 334 180 262 98 213 175 70

 1,40 (zand) 0,30 <dl. <dl. <dl. <dl. <dl. <dl. 0,30 

 1,65 (zand) 1,1 0,00 0,66 n.a. 0,00 0,12 0,25 0,05 

 2,30 (zand) 0,37 <dl. <dl. <dl. 0,00 0,00 0,25 0,12 

          

Helsloot 2,40 (zand/klei) 66 2,5 5,4 13 4,4 13 22 6,2

 2,70 (klei/veen) 278 17 19 58 14 62 83 25

 3,15 (zand) 4,1 <dl. 1,1 0,89 0,21 0,68 0,96 0,20 

 3,30 (zand) 3,4 0,29 1,6 0,34 0,04 0,27 0,82 0,05 

 3,45 (zand) 2,7 0,27 1,8 0,17 0,04 0,12 0,28 0,05 

Klassegrenzen en sedimentnormen 

Klasse 1 streefwaarde 20 1 1 4 4 4 4 4 

Klasse 2 grenswaarde  4 4 4 4 4 4 4 

Klasse 3 toetsingswaarde 200 30 30 30 30 30 30 30 

Klasse 4 interventiewaarde 1000        

  MTR  4 4 4 4 4 4 4 

Overschrijding klassegrenzen aangegeven in kleur.  
* Gestandaardiseerd volgens ENW/NW4.  

<dl. = lager dan detectielimiet. 
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Tabel 6 Gehalte chloorbenzenen (CB) in vaste stof, vergeleken met 
sedimentnormen 

    Gestandaardiseerd gehalte chloorbenzenen (ug/kg) *

Locatie diepte (m) Σ DCB Σ TCB Σ TeCB QCB  HCB  Σ CB **

Kikvorschkil 0,90 (slib) 2794 554 76,7 39,2 68,8 3532 

 1,25 (slib) 2180 684 79,8 3,39 53,6 3001 

 1,40 (zand) 56,0 2,09 1,47 <dl. 0,00 60 

 1,65 (zand) 1,04 0,37 0,24 <dl. 0,11 1,76 

 2,30 (zand) 0,00 1,97 1,56 0,00 0,28 3,81 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 45,0 35,5 7,83 1,64 2,78 93 

 2,70 (klei/veen) 148 125 26,0 0,00 6,01 305 

 3,15 (zand) 2,85 2,16 0,41 0,14 0,18 5,74 

 3,30 (zand) 1,61 0,88 0,51 0,11 0,19 3,31 

 3,45 (zand) 0,34 0,55 0,80 0,09 0,19 1,97 

Klassegrenzen en sedimentnormen 

Klasse 1 streefwaarde 4 2 0,7 1 0,05 30 

Klasse 2 grenswaarde    300 4  

Klasse 3 toetsingswaarde    300 20  

Klasse 4 interventiewaarde      30000 

  MTR 6000 7000 7000 100 5   
Overschrijding klassegrenzen aangegeven in kleur.  
* Gestandaardiseerd volgens ENW/NW4; 
**Som van alle chloorbenzenen: mono-, di-, tri-, tetra-, penta- en hexachloorbenzeen; 

<dl. = lager dan detectielimiet. 
 
 
Tabel 7 Poriewaterkarakteristieken 

  Diepte Cl NO2-N NO3-N NH4-N o-PO4-P SO4 DOC Fe 

 Locatie (m) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ug/l) (mg/l) (mg/l) (ug/l) 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 1722,9 <0,01 0,37 115,25 1747 < dl. 33 23,2 

 1,25 (slib) 1750,2 <0,01 1,23 97,45 482 < dl. 32 25,3 

 1,40 (zand) 1624,8 <0,01 0,06 44,45 74 < dl. 10 4,05 

 1,65 (zand) 1767,9 <0,01 0,05 33,45 452 < dl. 12 14,3 

 2,30 (zand) 2500 <0,01 0,69 35,52 165 < dl. 10 22,9 

          

Helsloot 2,40 (zand/klei) 170 <0,01 <0,01 - - 0,2 - 22,1 

 2,70 (klei/veen) 195 <0,01 <0,01 - - 0,1 - 26,2 

 3,15 (zand) 21 <0,01 <0,01 - <1 58 - <0,01 

 3,30 (zand) - - - - - - - <0,01 

  3,45 (zand) 25 <0,01 <0,01 - <1 14 - <0,01 
< dl. = lager dan detectielimiet;  
- = geen analyse uitgevoerd wegens tekort aan monster. 
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Tabel 8 Metaalconcentraties in poriewater, vergeleken met 
grondwaternormen 
 

     Metaalconcentratie (µg/l)  

 Locatie diepte (m) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4,8 0,2 19 5,6 0,002 3,1 7,7 0,2 26 

 1,25 (slib) 23 0,3 25 6,8 0,08 3,2 9,3 0,2 27 

 1,40 (zand) 58 <0,05 1,2 0,9 <0,001 0,6 1,1 0,4 13 

 1,65 (zand) 57 <0,05 0,9 3,9 <0,001 <0,05 2,8 0,07 11 

 2,30 (zand) 17 <0,05 <0,05 1,2 <0,001 <0,05 0,6 0,09 13 

           

Helsloot 2,40 (zand/klei) 45 0,8 20 32 0,32 3,9 92 0,5 137 

 2,70 (klei/veen) 56 1 19 34 0,56 5,8 122 0,5 241 

 3,15 (zand) 13 <0,05 0,3 3,7 <0,001 3,4 0,6 3,7 12 

 3,30 (zand) 3,6 <0,05 0,4 5 <0,001 2,3 0,4 1,1 9,7 

 3,45 (zand) 5,6 <0,05 0,3 6,5 <0,001 2,4 0,4 1,8 7,5 

           

Grondwaternormen 

Streefwaarde diep grondwater 7,2 0,06 2,5 1,3 0,01 1,3 2,1 0,15 24 

Streefwaarde ondiep grondwater 10 0,4 1* 15 0,05 15 15 - 65 

MTRgrondwater 31 0,4 11 2,4 - 3,9 13 6,3 31 

MTRoppervlaktewater 25 0,4 8,7 1,5 0,02 5,1 11 6,5 9,4 

Interventiewaarde 60 6 30 75 0,3 75 75 20 800 
* Let op, voor Cr is streefwaarde ondiep grondwater lager dan streefwaarde diep 

grondwater. 
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Tabel 9 PAK-concentraties in poriewater, vergeleken met 
grondwaternormen; de kleur van getallen voor de vrij opgeloste 
concentratie geeft aan welke (laagste) norm wordt overschreden 
 

    PAK-concentratie (�g/l) 

Locatie diepte (m) NAF# FEN ANT FLU B(a)A CHR B(k)F B(a)P BgP IND 

Kikvorschkil 0,90 (slib, totaal) 0,30 1,1 1,8 0,83 0,39 0,25 0,17 0,27 0,29 0,39 

 0,90 (slib, vrij**) 0,003 0,014 0,030 0,016 0,00048 0,00060 0,00007 0,00005 0,00001 0,00003 

 1,25 (slib, totaal) < bl. 1,2 1,2 1,7 0,88 0,71 0,36 0,63 0,74 0,88 

 1,25 (slib, vrij) - 0,0093 0,0074 0,0071 0,00026 0,00034 0,00004 0,00003 0,00001 0,00002 

 1,40 (zand) 0,21 < bl. 0,0253 < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < dl. < dl. 

 1,65 (zand) 0,15 < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < dl. < dl. 

 2,30 (zand) 0,14 < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < bl. < dl. < dl. 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 0,23 2,9 0,48 2,5 0,61 0,50 0,22 0,39 0,26 0,36 

 2,40 (zand/klei, vrij) 0,002 0,0096 0,0019 0,0089 0,00024 0,00032 0,00004 0,00003 0,00001 0,00001 

 2,70 (klei/veen) 0,17 2,3 0,50 3,0 1,0 0,97 0,61 0,93 0,94 1,1 

 2,70 (klei/veen, vrij) 0,0017 0,016 0,0033 0,014 0,00043 0,00058 0,00007 0,00005 0,00001 0,00002 

 3,15 (zand) 0,11 < bl. 0,0087 < bl. 0,0045 < bl. < bl. < bl. < dl. < dl. 

 3,30 (zand) 0,11 < bl. 0,012 < bl. 0,0051 < bl. 0,0015 0,0017 < dl. < dl. 

 3,45 (zand) 0,20 < bl. 0,010 < bl. 0,0035 0,0025 0,024 < bl. < dl. < dl. 

            
Grondwaternormen           

Streefwaarde 0,01 0,003 0,0007 0,003 0,0001 0,003 0,0004 0,0005 0,0003 0,0004 

MTR-opp,water (opgelost) * 1,2 0,3 0,07 0,3 0,01 0,3 0,04 0,05 0,03 0,04 

Interventiewaarde 70 5 5 1 0,5 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 
* Omdat MTRgrondwater nog niet beschikbaar is wordt, vooralsnog, getoetst aan 

MTRoppervlaktewater (van Elswijk et al., 2001).  

< bl. = lager dan blanco; < dl. = lager dan detectielimiet; ** vrij= vrij opgelost.;   
#= vrij opgelost naftaleen is geschat conform fenantreen. 
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Tabel 10 PCB-concentraties in poriewater, vergeleken met 
grondwaternormen; de kleur van getallen voor de vrij opgeloste 
concentratie geeft aan welke (laagste) norm wordt overschreden 
 

    PCB-concentratie (�g/l) 

 Locatie diepte (m) ∑ PCB PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB153 PCB138 PCB180 

Kikvorschkil 0,90 (slib, totaal) 1,1 0,13 0,28 0,19 0,085 0,18 0,12 0,089 

 0,90 (slib, vrij***) 0,0012 0,000077 0,000498 0,00036 0,000020 0,00011 0,000071 0,000025 

 1,25 (slib, totaal) 3,8 0,51 0,60 0,83 0,32 0,72 0,53 0,27 

 1,25 (slib, vrij) 0,0015 0,000095 0,00063 0,00048 0,000022 0,00014 0,000079 0,000025 

 1,40 (zand) < bl. < bl. < bl. < bl. 0,0056 < dl. 0,035 < bl. 

 1,65 (zand) < bl. < bl. < bl. < bl. 0,0021 < bl. < bl. < bl. 

 2,30 (zand) 0,020 0,005 0,006 0,0002 0,0017 0,0004 0,010 < bl. 

          

Helsloot 2,40 (zand/klei) 0,52 < dl. 0,31 0,051 0,014 0,058 0,052 0,042 

 2,40 (zand/klei, vrij) 0,00007 0,000001 0,000019 0,000024 0,000001 0,000009 0,000010 0,000002 

 2,70 (klei/veen) 0,92 < dl. 0,27 0,15 0,049 0,19 0,18 0,094 

 2,70 (klei/veen, vrij) 0,00027 0,000005 0,000067 0,0001 0,000003 0,000042 0,000038 0,000009 

 3,15 (zand) < bl. < bl. 0,0006 < bl. 0,0027 < bl. 0,001 < bl. 

 3,30 (zand) < bl. 0,0006 < bl. 0,0049 0,0021 0,0046 0,0005 < bl. 

 3,45 (zand) < bl. < bl. < bl. < bl. 0,0097 0,0019 0,0008 < bl. 

         

Grondwaternormen *, **         

Streefwaarde 0,01       

Interventiewaarde 0,01              
* Voor PCB’s is nog geen MTRgrondwater afgeleid.  
** Streefwaarde is gelijk aan interventiewaarde. Volgens CIW-nota “Normen voor het 

waterbeheer” is 0,01µg/l lager dan de detectielimiet/bepalingsgrens (in 2000).  
*** vrij= vrij opgelost. 

< bl. = lager dan blanco; < dl. = lager dan detectielimiet. 
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Tabel 11 Concentratie chloorbenzenen in poriewater, vergeleken met 
grondwaternormen; de kleur van getallen voor de vrij opgeloste 
concentratie geeft aan welke (laagste) norm wordt overschreden 
 

     Concentratie chloorbenzenen (µg/l) 

Locatie diepte (m) Σ DCB Σ TCB Σ TeCB QCB  HCB  

Kikvorschkil 0,90 (slib, totaal) 0,092 < bl. < dl. < bl. 0,009 

 0,90 (slib, vrij**) 0,69 0,013 0,0003 0,0002 0,0003 

 1,25 (slib, totaal) 0,071 < bl. 0,053 < dl. 0,044 

 1,25 (slib, vrij) 0,53 0,017 0,0003 0,00002 0,0002 

 1,40 (zand) 0,041 0,088 0,004 < bl. < bl. 

 1,65 (zand) < dl. 0,055 0,012 < bl. < bl. 

 2,30 (zand) 0,026 0,037 0,005 < bl. < bl. 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 0,009 < bl. 0,047 < bl. 0,021 

 2,40 (zand/klei, vrij) 0,011 0,00086 0,00003 0,00001 0,00001 

 2,70 (klei/veen) < dl. < bl. 0,084 < dl. 0,05 

 2,70 (klei/veen, vrij) 0,036 0,0030 0,00010 0,00002 0,00003 

 3,15 (zand) < dl. < bl. 0,016 < bl. < bl. 

 3,30 (zand) < dl. 0,015 0,014 < bl. < bl. 

 3,45 (zand) < dl. 0,013 0,016 < bl. < bl. 

       
       
Grondwaternormen *

Streefwaarde 3 0,01 0,01 0,003 0,00009 

MTR 250 67 24 0,3 0,009 

Interventiewaarde 50 10 2.5 1 0,5 
* Let op, voor Σ DCB, Σ TCB en Σ TeCB is MTR hoger dan interventiewaarde.  
** vrij=vrij opgelost. 

< bl. = lager dan blanco;  

< dl. = lager dan detectielimiet. 

 

4.4.1. Kikvorschkil 
 
De kern gestoken op locatie Kikvorschkil is bemonsterd op 2 dieptes in 
de sliblaag en op 3 dieptes in het watervoerend pakket (zie figuur 23).  
 
De slibmonsters bevatten relatief veel lutum en hebben een hoog 
organisch koolstofgehalte. De zandmonsters hebben een aanmerkelijk 
lager lutum- en een organisch koolstofgehalte. Het anorganisch 
koolstofgehalte ligt zowel in de sliblaag als in het watervoerend pakket 
tussen de 1 en 2 procent, wat zorgt voor een buffering van de 
poriewater-pH ruim boven de 7. 
 
sliblaag 

De sliblaag op locatie Kikvorschkil (tabel 3) is sterk verontreinigd 
met de zware metalen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel en 
zink (klasse 3-4), PAK’s (klasse 3), PCB’s (klasse 4) en HCB (klasse 3). 
Ook het gehalte lagere chloorbenzenen is hoog vergeleken met de 
streefwaarde, maar door het ontbreken van grens-, toetsings- en 
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interventiewaarden kan hier geen klasse worden toegekend. De 
MTRgrondwater wordt echter niet overschreden. 
Het slibmonster van 1,25 m diepte is sterker vervuild met PCB’s en 
zware metalen dan het monster van 0,90 m diepte. Voor PAK’s en voor 
een aantal chloorbenzenen is het omgekeerde het geval. Het verloop 
van de slibkwaliteit in de diepte kan worden toegeschreven aan het 
verloop van de kwaliteit van het zwevend stof tijdens depositie, waarbij 
moet worden aangetekend dat microbiële omzetting van PAK’s, PCB’s 
en chloorbenzenen kan zijn opgetreden in de periode vanaf afzetting. 
Op basis van geschatte Tenax-extraheerbare fracties zijn som-PAKs 
rond de streef/grenswaarde (klasse 1/2), som-PCBs rond de 
toetsingswaarde (klasse 3), en is HCB tussen de streef- en grenswaarde 
(klasse 2). 
 
zand 

De vaste fase van de eerste zandlaag is slechts licht 
verontreinigd. De gehalten aan HCB (tabel 6) en enkele individuele 
PAK’s (tabel 4) en lagere chloorbenzenen liggen op 1 of meerdere 
dieptes net boven de streefwaarde. De gehalten aan zware metalen en 
PCB’s liggen onder de streefwaarde. 
Hieruit wordt geconcludeerd dat de verontreinigde sliblaag het zand 
niet ernstig heeft verontreinigd. Er is voor enkele verontreinigingen een 
duidelijke afname van verontreinigingsgehaltes in de diepte 
waargenomen. 
 
poriewater in de sliblaag 

Het poriewater in de sliblaag bevat verhoogde 
totaalconcentraties aan chroom en koper, PAK’s, PCB’s en 
chloorbenzenen. De totaalconcentraties hogere PAK’s en ΣPCB 
overschrijden in de sliblaag zelfs de interventiewaarde. De 
totaalconcentraties chroom, koper, HCB en de lagere PAK’s 
overschrijden het MTRgrondwater-niveau.  

De totaalconcentraties in het poriewater van chroom en koper 
overschrijden het MTRgrondwater-niveau. Koper is echter sterk 
geassocieerd met DOC. Normoverschrijding door vrij opgelost koper is, 
gezien de totaalconcentratie, zeer onwaarschijnlijk. Alleen geschatte vrij 
opgeloste concentraties van de lagere PAK's fenantreen, antraceen, 
fluoranteen en benzo(a)pyreen overschrijden de streefwaarde. Die voor 
∑PCBs zijn beneden de streefwaarde. De geschatte vrij opgeloste 
concentraties van HCB overschrijden de streefwaarde met een factor 2-
3. De geschatte vrij opgeloste concentraties van ∑TCB overschrijden de 
streefwaarde met maximaal 40%. 

 
grondwater in de eerste zandlaag 

De totaalconcentraties in het grondwater in de eerste zandlaag 
zijn beduidend lager dan in het poriewater in de sliblaag. Desondanks 
overschrijden de concentraties van arseen en koper het MTRgrondwater-
niveau. 
Op alle monsterdieptes overschrijden meerdere verontreinigingen de 
streefwaarden in het grondwater. De concentraties arseen, chroom, 
koper, lood, antimoon, naftaleen, PCB, trichloorbenzeen en 
tetrachloorbenzeen overschrijden op 1 of meerdere dieptes de 
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streefwaarde. Omdat koper sterk met DOC associeert, zal vrij opgelost 
koper zeer waarschijnlijk de streefwaarde niet overschrijden. 
 
Voor de zandlaag is het onmogelijk een schatting van vrij opgeloste 
concentraties van organische microverontreinigingen te maken. Echter, 
het is niet waarschijnlijk dat in deze ontvangende zandlagen grotere 
normoverschrijdingen zullen optreden dan in het poriewater in de 
aanleverende sliblaag waarin slechts enkele PAK's en chloorbenzenen in 
vrij opgeloste vorm enigszins de streefwaarden overschrijden. 
Ondanks het feit dat in het zand geen hoge gehalten aan 
verontreinigingen zijn geconstateerd is het grondwater erin wel 
duidelijk verontreinigd; met totaalconcentratie van arseen boven het 
MTRgrondwater. 
 
Conclusie 

Voor de locatie Kikvorschkil zijn de beoordelingen van vrij 
opgeloste concentraties van organische microverontreinigingen in 
poriewater van de sliblagen consistent met die voor de Tenax-
extraheerbare gehaltes in sediment, met uitzondering van de PCB's. 
PAK's in sediment en grondwater zijn op streef-/grenswaardeniveau, 
chloorbenzenen rond of beneden de streefwaarde.  
Voor de PCB's geldt dat het risico in sediment wordt ingeschat rond de 
toetsingswaarde, terwijl het risico van vrij-opgeloste PCB's in 
grondwater wordt ingeschat op beneden de streefwaarde. Voor de 
locatie Helsloot treedt deze discrepantie niet op (zie hierna). Wellicht 
zijn meettechnische problemen een verklaring voor de discrepantie. 
 

4.4.2. Helsloot 
De kern gestoken op locatie Helsloot is bemonsterd op 2 dieptes in de 
kleiige laag die ligt tussen de sliblaag en de eerste zandlaag en op 3 
dieptes in de eerste zandlaag (zie figuur 24). Deze kleiige laag bevat 
sporen van veen waardoor het organisch-stofgehalte in één van beide 
monsters hoog is (11,5%) (tabel 2). Dit wijst op heterogeniteit van 
deze laag.  
De monsters uit de zandlaag hebben een aanmerkelijk lager lutum- en 
organisch-koolstofgehalte dan de monsters uit de kleilaag. De pH in de 
boorkern varieert van 7,2 in de kleilaag tot 8,9 in de zandlaag.  
 
kleilaag tussen sliblaag en zandlaag 

De meetdata van de vaste fase in deze kleilaag (tabel 2) laten 
zien dat het onderste monster (net boven de zandlaag) sterker is 
verontreinigd dan het daarboven genomen monster. Het monster dat is 
genomen vlak boven de zandlaag is sterk verontreinigd met de zware 
metalen arseen, cadmium, koper, kwik en zink (klasse 3-4), PAK’s 
(klasse 3) en PCB’s (klasse 3). Het gehalte chloorbenzenen is licht 
verhoogd, maar niet in dezelfde mate als op locatie Kikvorschkil. 
Uit deze sterke verontreiniging wordt geconcludeerd dat deze laag uit 
sterk geconsolideerd slib bestaat, welke waarschijnlijk al vanaf de eerste 
helft van de 20e eeuw is afgezet. 
Op basis van geschatte Tenax-extraheerbare gehaltes zijn PAK's, PCB's, 
en HCB rond de streefwaarde. 
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zand 

Het zand is slechts licht verontreinigd. De gehaltes van de 
meeste verontreinigingen liggen onder de streefwaarde, met 
uitzondering van de gehaltes aan PCB-52, HCB en naftaleen die op 
meerdere dieptes net boven de streefwaarde liggen. De PAK 
benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen en de chloorbenzenen ∑TCB en 
∑TeCB zijn op 1 diepte net boven de streefwaarde aangetroffen. 
 
poriewater in de kleilaag/geconsolideerde sliblaag 

Het poriewater in de kleilaag bevat verhoogde 
totaalconcentraties aan diverse zware metalen, PAK’s, PCB’s en 
chloorbenzenen. De totaalconcentraties kwik, lood, hogere PAK’s en Σ 
PCB overschrijden de interventiewaarde. De totaalconcentraties arseen, 
cadmium, chroom, koper, nikkel, zink, HCB en enkele lagere PAK’s 
overschrijden het MTR-niveau. 
Geschatte vrij-opgeloste concentraties van organische 
microverontreinigingen overschrijden uitsluitend streefwaarden voor de 
lagere PAKs: fenantreen, antraceen, fluoranteen en benzo(a)antraceen. 
 
grondwater in de eerste zandlaag 

In de zandlaag zijn de poriewaterconcentraties lager dan in de 
sliblaag. Dit neemt niet weg dat meerdere totaalconcentraties van 
verontreinigingen de streefwaarde overschrijden op de verschillende 
monsterdieptes. De totaalconcentraties arseen, koper, nikkel, antimoon, 
naftaleen, antraceen, benz[a]antraceen, benzo[k]fluorantheen, 
benzo[a]pyreen, trichloorbenzeen en tetrachloorbenzeen overschrijden 
in de zandlaag op 1 of meerdere dieptes de streefwaarde. De 
totaalconcentratie koper overschrijdt ook het MTR-niveau, maar niet de 
streefwaarde voor ondiep grondwater.  
 
Conclusie 

Voor de locatie Helsloot zijn de beoordelingen van vrij opgeloste 
gehaltes van organische microverontreinigingen in poriewater van de 
sliblagen consistent met die voor de Tenax-extraheerbare gehalten in 
sediment: PAK, PCBs en chloorbenzenen rond/beneden de 
streefwaarde. 
 

4.5 Retardatie van verontreinigingen 

Voor het inschatten van het verspreidingsrisico van verontreinigingen 
via het grondwater is, naast het concentratieniveau, een schatting 
nodig van de snelheid waarmee verontreinigingen zich verplaatsen 
(vverontreiniging). Deze snelheid wordt afgeleid uit de grondwatersnelheid 
(vgrondwater) en de mate waarin verontreinigingen worden vertraagd ten 
opzichte van het grondwater als gevolg van interactie met de vaste 
fase. Deze vertraging wordt ook wel retardatie genoemd en uitgedrukt 
in een dimensieloze retardatiefactor (R).  
 

R
v

v grondwater
igingverontrein =       (4.1) 
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De retardatiefactor is gedefinieerd als: 
 

dKR ⋅+=
θ
ρ1        (4.2) 

 
waarin ρ (kg/l) staat voor de droge bulkdichtheid van de 
(water)bodem, θ (-) voor de porositeit van de waterbodem en Kd (l/kg) 
voor de distributiecoëfficiënt die de verdeling beschrijft van de 
verontreiniging over de vaste fase en de vloeistoffase, zoals in formule 
4.3 is weergegeven. 
 

c
qKd =        (4.3) 

 
waarin q (mg/kg) staat voor het gehalte in de vaste fase en c (mg/l) 
voor de totaalconcentratie in het poriewater. 
 
 
In §4.5.2 zijn retardatiefactoren afgeleid voor de Sliedrechtse 
Biesbosch. Hiertoe zijn eerst in §4.5.1 de lokale distributiecoëfficiënten 
van de verschillende verontreinigingen berekend uit de gemeten 
verontreinigingsgehaltes (§4.4) en poriewaterconcentraties (§4.4).  
 
De retardatiefactoren zijn berekend met formule 4.2, waarin de 
distributiecoëfficiënten uit tabel 12 t/m 15 en de dichtheid en porositeit 
uit tabel 2 zijn gebruikt. De retardatiefactoren zijn gegeven in tabel 16 
t/m 19. 
 

4.5.1. Distributiecoëfficiënten Kd 
De distributiecoëfficiënten van de zware metalen, PAK’s, PCB’s en 
OCB’s zijn weergegeven in tabel 12 t/m 15. In deze tabellen ontbreken 
op enkele plaatsen waardes, omdat voor individuele stoffen op deze 
monsterdieptes geen poriewaterconcentraties of gehaltes in de vaste 
fase beschikbaar waren. In dat geval is, waar mogelijk, een indicatieve 
minimale of maximale waarde voor de distributiecoëfficiënt berekend 
op basis van de detectielimiet.   
 
De tabellen 12 t/m 15 laten zien dat de distributiecoëfficiënten voor 1 
stof behoorlijk kunnen verschillen tussen de verschillende monsters.  
Op beide monsterlocaties zijn er aanzienlijke verschillen tussen de 
distributiecoëfficiënten op de verschillende monsterdieptes. Het is niet 
eenvoudig om deze verschillen te verklaren. Naast de spreiding 
veroorzaakt door de meetonnauwkeurigheid worden ze veroorzaakt 
door tal van factoren, waaronder de bodemsamenstelling (organische 
stof, klei, zand), de redoxcondities (o.a. aanwezigheid sulfides), de 
poriewaterkarakteristieken (chloride, DOC, pH, ionsterkte), en het 
concentratieniveau van de verontreiniging (non-lineariteit sorptie).  
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KOC 

Voor de PAK’s, PCB’s en OCB’s is een groot deel van de verschillen 
tussen de distributiecoëfficiënten terug te voeren op verschillen in het 
organisch-koolstofgehalte (OC) van de waterbodem. Normalisatie van 
de distributiecoëfficiënten op organisch koolstof levert de zogenaamde 
Koc-waarden: 
 

OC
K

K d
oc =           

   (4.4) 
 
Een overzicht van de Koc-waarden voor de locaties Kikvorschkil en 
Helsloot is opgenomen in bijlage A. 
 
 
Tabel 12 Distributiecoëfficiënten zware metalen 
 

    Log Kd [l/kg] 

Locatie diepte (m) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4,1 4,8 4,0 4,4 6,7 3,9 4,4 4,5 4,9 

 1,25 (slib) 3,7 4,9 4,3 4,6 5,3 4,2 4,6 4,3 4,9 

 1,40 (zand) 1,8 * 4,2 3,4 * 4,2 3,6 <3,4 2,8 

 1,65 (zand) 1,9 >3,3 4,4 3,2 >4.3 >5,5 3,5 <4,2 3,3 

 2,30 (zand) 2,2 * >5,6 3,6 >4,0 >5,4 4,1 <4,0 3,1 

           

Helsloot 2,40 (zand/klei) 2,9 3,5 3,5 3,1 3,6 3,7 3,1 3,3 3,7 

 2,70 (klei/veen) 3,6 4,1 3,6 3,4 4,2 3,4 3,6 3,9 4,1 

 3,15 (zand) 2,8 >3,3 4,5 3,1 * 3,1 4,3 <2,4 3,6 

 3,30 (zand) 2,9 * 3,8 2,5 >4,0 2,8 3,6 <3,0 3,1 

  3,45 (zand) 2,6 * 4,1 2,4 * 3,1 4,0 <2,7 3,1 

           

Literatuur           

Chen et al., 1995 (aquifer) - - - - - - 3,6 - - 

Christensen et al., 

1996  (aquifer) - 2,6-3,2 - - - 2,4-3,9 - - - 

Christensen et al., 

2000 (aquifer) - - - 2,8-3,9 - - - - 2,7-4,4 

Vink (aquifer) 1,8-2,4 - - - - - - - - 

Zindler, 1999 (aquifer) - - - - - - - - 2,7-3,4 

Sauve et al., 2000 ** (zandbodem) - 2,4-3,2 - 2,9-3,4 - 3,3-4,5 4,3-5,0 - 3,7-4,4 

Steenwijk et al., 

2000a,b (sediment) 2,1-3,2 2,3 3,1-3,6 2,7-3,6 - 3,4 2,7-4,6 - 3,0 

* = zowel gehalte in vaste fase als poriewaterconcentratie onder detectielimiet;  

> = concentratie in poriewater onder detectielimiet;  

< = gehalte in vaste fase onder detectielimiet.  
** Berekend op basis van eigenschappen van de eerste zandlaag in de Sliedrechtse 

Biesbosch. 

 

 

 
 
 

 50 Grondwaterverontreiniging Sliedrechtse Biesbosch  



 
 
 
Tabel 13 Distributiecoëfficiënten PAK’s  
 

    Log Kd [l/kg] 

Locatie  diepte (m) NAF FEN ANT FLU B(a)A CHR B(k)F B(a)P BGP IND gemiddeld 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 3,7 3,5 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,9 3,6 3,7 3,7 

 1,25 (slib) n.a. 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,0 3,2 3,2 

 1,40 (zand) 1,2 n.a. 2,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

 1,65 (zand) 1,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

 2,30 (zand) 1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

             

Helsloot 2,40 (zand/klei) 3,3 2,9 3,1 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 

 2,70 (klei/veen) 4,0 3,4 3,5 3,3 3,4 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3 3,4 

 3,15 (zand) 1,7 n.a. 2,6 n.a. 3,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

 3,30 (zand) 1,5 n.a. 1,8 n.a. 2,2 n.a. 2,4 2,6 n.a. n.a.  

  3,45 (zand) 1,2 n.a. 1,6 n.a. 2,5 2,7 1,5 n.a. n.a. n.a.  

n.a. = niet afleidbaar  

 
Tabel 14 Distributiecoëfficiënten PCB’s  
 

    Log Kd [l/kg] 

Locatie  diepte (m) PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB153 PCB138 PCB180 gemiddeld 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 3,4 2,8 3,1 3,1 3,0 3,2 3,0 3,1 

 1,25 (slib) 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 

 1,40 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

 1,65 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

 2,30 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,7 n.a.  

          

Helsloot 2,40 (zand/klei) n.a. 1,3 2,5 2,6 2,4 2,7 2,2 2,2 

 2,70 (klei/veen) n.a. 2,1 2,8 2,7 2,7 2,9 2,6 2,5 

 3,15 (zand) n.a. 2,6 n.a. 1,2 n.a. 2,3 n.a.  

 3,30 (zand) 2,0 n.a. 1,1 0,6 1,1 2,6 n.a.  

  3,45 (zand) n.a. n.a. n.a. -0,1 1,1 1,8 n.a.  

n.a. = niet afleidbaar 

 
Tabel 15 Distributiecoëfficiënten chloorbenzenen  
 

    Log Kd [l/kg] 

locatie  diepte (m) Σ DCB Σ TCB Σ TeCB QCB  HCB  gemiddeld 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4,5 n.a. n.a. n.a. 3,9 4,2 

 1,25 (slib) 4,6 n.a. 3,3 n.a. 3,2 3,6 

 1,40 (wvp) 2,4 0,7 1,9 n.a. n.a.  

 1,65 (wvp) n.a. 0,5 0,9 n.a. n.a.  

 2,30 (wvp) n.a. 1,0 1,8 n.a. n.a.  

        

Helsloot 2,40 (zand/klei) 3,8 n.a. 2,3 n.a. 2,2 2,7 

 2,70 (klei/veen) n.a. n.a. 2,7 n.a. 2,3 2,5 

 3,15 (wvp) n.a. n.a. 0,7 1,4 n.a.  

 3,30 (wvp) n.a. 1,1 0,9 n.a. n.a.  

  3,45 (wvp) n.a. 0,9 1,0 n.a. n.a.  

n.a. = niet afleidbaar 
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4.5.2. Retardatiefactoren 
 
De retardatiefactoren zijn berekend met formule 4.2, waarin de 
distributiecoëfficiënten uit tabel 12 t/m 15 en de dichtheid en porositeit 
uit tabel 2 zijn ingevuld. De retardatiefactoren zijn weergegeven in 
tabel 16 t/m 19. 
 
 
Tabel 16 Retardatiefactoren zware metalen 
 

    R (-) 

Locatie diepte (m) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 9800 49000 8700 19000 4710000 6800 19000 26000 69000 

 1,25 (slib) 3900 65000 16000 35000 173000 15000 30000 16000 63000 

 1,40 (zand) 250 * 60000 10000 * 60000 15000 <9000 2500 

 1,65 (zand) 190 >4200 50000 3500 >42000 

>66000

0 6400 <33000 4600 

 2,30 (zand) 650 * >1470000 16000 >37000 

>93000

0 46000 <37000 4300 

           

Helsloot 2,40 (zand/klei) 1100 4400 3800 1600 5400 6300 1600 2600 5900 

 2,70 (klei/veen) 2600 8700 2500 2000 10000 1900 2700 5600 8100 

 3,15 (zand) 2400 >7600 108000 4500 * 4700 78000 <960 16000 

 3,30 (zand) 3100 * 23000 1300 >38000 2600 16000 <3800 4600 

  3,45 (zand) 1300 * 42000 850 * 4400 36000 <1800 4900 

* = zowel gehalte in vaste fase als poriewaterconcentratie onder detectielimiet;  

> = concentratie in poriewater onder detectielimiet;  

< = gehalte in vaste fase onder detectielimiet. 

onderstreept = retardatiefactor <460; zie hiervoor verder in deze § 

 
 
Tabel 17 Retardatiefactoren PAK’s 
 

    R (-) 
Locatie diepte (m) NAF FEN ANT FLU B(a)A CHR B(k)F B(a)P BGP IND 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4800 2600 4900 5100 4700 6800 4900 6600 3300 4000 

 1,25 (slib) n.a. 1700 2100 1300 1300 1500 1600 1700 800 1200 

 1,40 (zand) 62 n.a. 1300 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 1,65 (zand) 42 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 2,30 (zand) 39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

            

Helsloot 2,40 (zand/klei) 2400 950 1700 1400 2200 2800 3000 3500 2700 2800 

 2,70 (klei/veen) 7400 1600 2300 1500 1800 2000 1500 2000 1100 1300 

 3,15 (zand) 180 n.a. 1700 n.a. 7700 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 3,30 (zand) 120 n.a. 240 n.a. 590 n.a. 1000 1300 n.a. n.a. 

  3,45 (zand) 54 n.a. 130 n.a. 1200 1700 110 n.a. n.a. n.a. 

n.a. = niet afleidbaar 
onderstreept = retardatiefactor <460; zie hiervoor verder in deze § 
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Tabel 18  Retardatiefactoren PCB’s 
 

    R (-) 

Locatie diepte (m) PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB153 PCB138 PCB180 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 2100 490 980 1000 910 1200 780 

 1,25 (slib) 730 340 350 340 330 370 290 

 1,40 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 1,65 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 2,30 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18 n.a. 

         

Helsloot 2,40 (zand/klei) n.a. 27 370 480 330 630 220 

 2,70 (klei/veen) n.a. 80 450 340 380 540 310 

 3,15 (zand) n.a. 1400 n.a. 59 n.a. 710 n.a. 

 3,30 (zand) 340 n.a. 54 15 45 1300 n.a. 

  3,45 (zand) n.a. n.a. n.a. 4 48 260 n.a. 

n.a. = niet afleidbaar 

onderstreept = retardatiefactor <460; zie hiervoor verder in deze § 

 
 
Tabel 19 Retardatiefactoren chloorbenzenen 

    R (-) 

Locatie diepte (m) Σ DCB Σ TCB Σ TeCB QCB  HCB  

Kikvorschkil 0,90 (slib) 30000 n.a. n.a. n.a. 7100 

 1,25 (slib) 34000 n.a. 1700 n.a. 1400 

 1,40 (zand) 970 18 280 n.a. n.a. 

 1,65 (zand) n.a. 7 19 n.a. n.a. 

 2,30 (zand) n.a. 41 250 n.a. n.a. 

       

Helsloot 2,40 (zand/klei) 7900 n.a. 250 n.a. 200 

 2,70 (klei/veen) n.a. n.a. 360 n.a. 140 

 3,15 (zand) n.a. n.a. 21 96 n.a. 

 3,30 (zand) n.a. 45 29 n.a. n.a. 

  3,45 (zand) n.a. 32 39 n.a. n.a. 

n.a. = niet afleidbaar 

onderstreept = retardatiefactor <460; zie hiervoor verder in deze § 

 
Uit de tabellen blijkt dat de retardatiefactoren, evenals de 
distributiecoëfficiënten, behoorlijk kunnen verschillen tussen de 
monsterlocaties en monsterdieptes. Zoals verwacht op basis van de 
distributiecoëfficiënten zijn de retardatiefactoren voor veel stoffen lager 
in de eerste zandlaag dan in de sliblaag.  
 
Overschrijding snelheidscriterium 

In §3.4 is beschreven dat de grootste grondwatersnelheid in de 
eerste zandlaag optreedt onder de sliblaag in de westelijke helft van de 
watergang (figuur 21). Het grondwater stroomt daar met 46 m/jaar 
richting de westelijke polder. Door de retardatie van verontreinigingen 
in de eerste zandlaag zal het snelheidscriterium van 3 m in 30 jaar 
alleen door de stoffen met een retardatiefactor van kleiner dan 460 
worden overschreden. Dit criterium wordt berekend door de snelheid 

 
 
 

 53 Grondwaterverontreiniging Sliedrechtse Biesbosch  



 
 
 
van het grondwater te delen door het snelheidscriterium van de 
verontreinigingen. 
In de tabellen 16 t/m 19 zijn de retardatiefactoren in de eerste 
zandlaag onderstreept die lager zijn dan 460. Dit betekent dat de 
verplaatsingsnelheid van de desbetreffende verontreiniging in dit 
monster groter is dan 3 m in 30 jaar. 
De verontreinigingen arseen, naftaleen, antraceen, enkele PCB, ∑TCB 
en ∑TeCB overschrijden in meer dan 1 monster dit snelheidscriterium. 
 

4.5.3. Bepaling kritische grondwatersnelheid 
 
Een andere manier om te bepalen bij welke grondwatersnelheid de 
verontreinigingen het snelheidscriterium van 3 meter in 30 jaar 
overschrijden, is het per stof berekenen van de kritische 
grondwatersnelheid in het watervoerend pakket waarbij de 
verplaatsingssnelheid van de verontreinigingen 3m in 30 jaar is.  
Dit is gedaan door vermenigvuldiging van de criteriumsnelheid met de 
minimale waarde van de retardatiefactor in het watervoerend pakket 
per stof. Het resultaat is gepresenteerd in tabel 20.  
 
De kritische grondwatersnelheid in tabel 20 is een indicatieve waarde 
die aangeeft boven welke grondwatersnelheid actueel risico van 
verspreiding via het grondwater in principe kan optreden in de 
Sliedrechtse Biesbosch (voor verontreinigingen waarvan de 
poriewaterconcentratie groter is dan MTRgrondwater). Omdat de waarde is 
gebaseerd op de laagste meetwaarde van de retardatiefactor, moet er 
bij het beoordelen van actueel risico genuanceerd mee worden 
omgegaan. Er is geen sprake van actueel risico als de 
grondwatersnelheid lager is dan de kritische grondwatersnelheid, maar 
als de grondwatersnelheid hoger is betekent dat niet automatisch dat er 
wel sprake is van actueel risico. In dat laatste geval is 
snelheidsoverschrijding een trigger om de situatie beter te bekijken. 
Voor een oordeel over het al dan niet optreden van actueel risico moet 
dan onder andere rekening worden gehouden met de mate van 
snelheidsoverschrijding en met de mate van de spreiding in de 
meetwaarden van de retardatiefactor.    
 
In tabel 20 zijn niet alleen kritische grondwatersnelheden opgenomen 
die zijn berekend uit de resultaten van het veldonderzoek, maar ook 
waarden die zijn berekend met distributiecoëfficiënten uit de literatuur 
en waarden die zijn berekend op basis van de distributiecoëfficiënten 
uit het grondwaterrapport bij de Richtlijn Nader Onderzoek 
Waterbodems (Schmidt et al., 2002).  
De tabel toont aan dat de resultaten van het veldonderzoek soms 
aanzienlijk verschillen van de waarden die zijn gebaseerd op de richtlijn 
en de literatuur. Het meest opvallend is dat voor de PCB’s, waarbij de 
globale toename van de kritische snelheid met het molecuulgewicht 
van de PCB’s, die volgt uit de richtlijn, niet tot uitdrukking komt in de 
meetdata. Mogelijk is dit het gevolg van binding van PCB’s aan DOC, 
waarbij binding aan DOC verschillen in affiniteit aan het POC 
(Particulate Organic Carbon) opheft. Een andere verklaring is dat de 
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concentratie aan PCB’s in het watervoerend pakket zo laag zijn dat de 
analysenauwkeurigheid laag is, waardoor de kritische 
grondwatersnelheid niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden 
afgeleid. Ook de betrouwbaarheid van de analyse 
benzo[k]fluorantheen en ΣDCB is waarschijnlijk vrij laag. 
 
Tabel 20 Kritische grondwatersnelheden voor het watervoerend pakket, 
afgeleid uit minimumwaarden voor R. 

 Retardatiefactor (-) Kritische grondwatersnelheid (m/j) #

 

berekend op 
basis van dit 

veldonderzoek*

conform 
Richtlijn Nader 
Onderzoek**

conform 
literatuur in 
tabel 12 ***

berekend op basis
van dit 

veldonderzoek*

conform 
Richtlijn Nader 
Onderzoek**

conform 
literatuur in 
tabel 12 ***

As 190 29 238 19 3 24 

Cd - 1755 749 - 176 75 

Cr 4200 - 4722 420 - 472 

Cu 850 5548 1880 85 555 188 

Hg 37000 - - 3700 - - 

Ni 2600 1394 943 260 139 94 

Pb 6400 - 1880 640 - 188 

Sb 960 - - 96 - - 

Zn 2500 6083 1880 250 608 188 

NAF 39 9 - 4 1 - 

FEN - 112 - - 11 - 

ANT 130 109 - 13 11 - 

FLU - 556 - - 56 - 

B(a)A 590 2367 - 59 237 - 

CHR 1700 1880 - 170 188 - 

B(k)F 110 3838 - 11 384 - 

B(a)P 1300 3582 - 130 358 - 

BGP - 14930 - - 1493 - 

IND - 9640 - - 964 - 

PCB28 340 965 - 34 96 - 

PCB52 1400 2980 - 140 298 - 

PCB101 54 2980 - 5 298 - 

PCB118 4 27167 - 0 2717 - 

PCB153 45 2367 - 5 237 - 

PCB138 18 8592 - 2 859 - 

PCB180 - 13616 - - 1362 - 

Σ DCB 970 3 - 97 0,3 - 

Σ TCB 7 9 - 1 1 - 

Σ TeCB 19 24 - 2 2 - 

QCB  96 25 - 10 2 - 

HCB  - 37 - - 4 - 
*   Minimumwaarden in watervoerend pakket uit veldonderzoek.  
** Berekend voor watervoerend pakket m.b.v. formule 4.2, aan de hand van verdelings-coëfficiënten uit 

grondwaterrapport bij Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems (Schmidt et al., 2002). Uitgangspunten voor 

berekening zijn ρ = 1,5 kg/l, θ = 0,4, OC = 0,1 % en pH = 8,0.  
*** Berekend aan de hand van laagste distributiecoëfficiënten in aquifers gevonden in literatuur en vermeld in tabel 12.  

#   Grondwatersnelheid waarbij de verplaatsingssnelheid van de verontreiniging het risicocriterium (verplaatsing 3 meter 

in 30 jaar) overschrijdt. 
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5.  Verontreiniging van het grondwater in de huidige 
situatie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.1 Invloed van historie op verontreiniging van het 

grondwater 

De in het veldonderzoek geconstateerde gehalten en concentraties in 
de sliblaag en de eerste zandlaag zijn de resultanten van verschillende 
processen die zich hebben afgespeeld in de afgelopen eeuwen. 
Vanaf 1851 zijn de in open verbinding met de Nieuwe Merwede en de 
Beneden Merwede staande kreken van de Sliedrechtse Biesbosch 
achtereenvolgens afgedamd om de watersnelheden in de Beneden 
Merwede en de Nieuwe Merwede te verhogen om zo de sedimentatie 
in beide rivierdelen te verminderen. In 1873 is de laatste kreek 
afgedamd en stonden de watergangen in de Sliedrechtse Biesbosch 
alleen nog via het Wantij in verbinding met de rivier. Door de grote 
getijslag ging er dagelijks nog wel veel water in en uit. Bij doodtij werd 
het aangevoerde sediment grotendeels afgezet in de kreken. Door de 
voltooiing van de compartimenteringsdammen in het Haringvliet en het 
Volkerak in 1970 nam de getijslag af tot ca. 70 cm, waardoor er 
dagelijks minder sediment werd aangevoerd (RWS ZH, 2002). 
 
De verontreiniging van het rivierwater en het meegevoerde sediment 
bereikte in de zestiger en zeventiger jaren zijn dieptepunt. Hierna 
verbeterde de kwaliteit van de grote rivieren als gevolg van 
milieumaatregelen weer. Momenteel is het rivierwater nog niet schoon. 
Een duidelijke daling van de concentraties is niet meer aanwezig. 
Sedimentatie van verontreinigd rivierslib tussen ca. 1900 en ca. 1970 is 
de grootste oorzaak van de verontreinigde waterbodem in de kreken 
van de Sliedrechtse Biesbosch.  
 
Afhankelijk van de stijghoogteverschillen tussen polders en de 
watergangen heeft na de inpoldering altijd infiltratie van 
oppervlaktewater plaatsgevonden. Omdat het oppervlaktewater zelf 
sterk verontreinigd was, raakte het grondwater hierdoor ook 
verontreinigd. In de periode dat de waterkwaliteit niet beduidend beter 
was dan de verontreinigde sliblaag, was geen sprake van nalevering 
vanuit de waterbodem.  
Na 1970 is de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk verbeterd. 
Momenteel is de belangrijkste bron van verontreinigingen naar het 
grondwater niet meer het infiltrerende oppervlaktewater, maar de 
sliblaag die door uitloging zijn verontreinigingen weer langzaam afgeeft 
aan het infiltrerende water. 
 
De in de zandlaag terecht gekomen verontreinigingen hechten zich 
deels aan de vaste fase afhankelijk van de verdelingscoëfficiënten van 
de stof. De verplaatsingssnelheid van de verontreinigingen in het 
infiltrerende water is daarom veel kleiner dan de stroomsnelheid van 
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het water. De retardatiefactor geeft aan hoeveel maal de 
verplaatsingssnelheid lager is dan de stroomsnelheid van het water. De 
verontreinigingen die in het verleden zijn geïnfiltreerd, werden in de 
eerste zandlaag geretardeerd. Afhankelijk van de retardatie komen er 
nu nog verontreinigingen in het grondwater voor die reeds vele jaren 
tot een eeuw geleden zijn geïnfiltreerd. 
 

5.2 Herkomst grondwater bemonsterd in boorkernen 

Met het grondwatermodel is het mogelijk om op de locaties waarop de 
monsters zijn genomen uit te rekenen welke stroombaan het 
bemonsterde water heeft gevolgd (backtracen). 
In figuur 29 en 30 is hiervan het resultaat gegeven voor de boorkernen 
gestoken op de locaties Kikvorschkil en Helsloot.  
 
Kikvorschkil 
Voor de monsters genomen in de boorkern in de Kikvorschkil is op 10, 
35 en 100 cm onder de overgang slib - 1e zandlaag de stroombaan 
berekend en in figuur 25 getekend.  
Het bemonsterde water op 10 en 35 cm onder de sliblaag is eerder 
geïnfiltreerd door de sliblaag relatief in het midden van de watergang. 
Het monster genomen op 100 cm onder de sliblaag is helemaal tegen 
de oostelijke oeverlijn geïnfiltreerd. Deze lijn geeft hiermee de scheiding 
aan tussen het door de sliblaag van de Kikvorschkil geïnfiltreerde water 
en het water dat in de polder Huiswaard-boven is geïnfiltreerd. 
Het water in het bovenste monster was pas enkele weken in de eerste 
zandlaag aanwezig. De beide andere monsters waren ruim een jaar in 
de eerste zandlaag. 
 

boorkern
Kikvorschkil
boorkern
Kikvorschkil

 
Figuur 25 Stroombanen van het water voordat deze is bemonsterd in 
de boorkernen. Dwarslijnen geven perioden van 1 jaar aan. 
 
 
Helsloot 
Op locatie Helsloot is op 15, 30 en 45 cm onder de overgang slib -1e 
zandlaag de stroombaan berekend en in figuur 26 getekend.  
Te zien is dat het bemonsterde water op alle dieptes door de sliblaag is 
geïnfiltreerd ten zuidoosten van de boring.  
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Het bovenste monster (15 cm onder de sliblaag) is minder dan een jaar 
eerder via de sliblaag in de eerste zandlaag terecht gekomen. De 
infiltratiesnelheid door de sliblaag was zo'n 3,5 jaar.  
De 2 dieper genomen monsters (resp. 35 en 100 cm onder de sliblaag) 
zijn oostelijker door de sliblaag heen geïnfiltreerd. Dit water stroomde 
in ca. 1 jaar tijd horizontaal in de richting van de boorkern. 
 

boorkern
Helsloot
boorkern
Helsloot

 
Figuur 26 Stroombanen van het water voordat deze is bemonsterd in 
de boorkernen. Dwarslijnen geven perioden van 1 jaar aan. 
 
 
Per grondwatermonster en per stof kan berekend worden hoelang 
geleden de verontreiniging uit de sliblaag is getreden door de periode 
dat het bemonsterde water door de zandlaag heeft gestroomd te 
vermenigvuldigen met de retardatiefactor van de stof in hetzelfde 
monster. Hiermee wordt de ouderdom van de verontreiniging bepaald. 
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6.  Actueel risico van verspreiding via grondwater 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.1 Inleiding 

Toetsingskaders 
In de Richtlijn Nader Onderzoek is in 2002 beschreven dat er 

sprake is van actueel risico van verspreiding via grondwater als de 
poriewaterkwaliteit die uittreedt uit de verontreinigde waterbodem het 
MTRgrondwater overschrijdt èn de verplaatsingssnelheid van deze 
verontreinigingen groter is dan 3 m in 30 jaar.  

Recent (in 2005) is in het kader van de herziening van de Wet 
Bodembescherming een voorstel gedaan voor herziening van de criteria 
voor actueel risico. Voor het risicopad verspreiding via het grondwater 
is de toetsing van de poriewaterkwaliteit gewijzigd. In de Circulaire 
saneringscriterium en saneringsdoelstelling waterbodems (Anonymus, 
2005) en daarbijbehorende Handreiking vaststellen noodzaak, tijdstip 
en doelstelling voor saneren van waterbodems (AKWA, 2005) is de 
toetsing van de poriewaterkwaliteit aan de MTRgrondwater gewijzigd in 
toetsing aan de streefwaarde voor ondiep grondwater, omdat de MTR 
nog steeds geen juridische status heeft en de streefwaarde dat wel 
heeft.  

Bovendien is gewijzigd dat bij de beoordeling voor de zware 
metalen niet de poriewaterkwaliteit in de waterbodem wordt getoetst, 
maar de kwaliteit van het grondwater direct onder de verontreinigde 
waterbodem. Voor de organische microverontreinigingen is dit niet 
veranderd. Hier wordt getoetst aan de hand van de concentraties in het 
poriewater, omdat de grondwaterconcentraties vaak niet meetbaar zijn. 
 
In de Circulaire is bovendien aan de risicobeoordeling toegevoegd dat 
er pas sprake is van actueel risico van verspreiding via grondwater als 
de kwaliteit in het bedreigd object de MTR overschrijdt of in de (verre) 
toekomst zal gaan overschrijden. In deze studie is het bedreigd object 
het ontvangende oppervlaktewater, dus de poldersloten van de 
Otterpolder of de Zuilespolder. Hierin kwelt respectievelijk het in de 
Kikvorschkil en Helsloot geïnfiltreerde water op (zie figuur 21 en 6).  
 
In §6.2 wordt het actueel risico van verspreiding via het grondwater 
getoetst conform de huidige Wet Bodembescherming en de Richtlijn 
Nader Onderzoek. In §6.3 wordt getoetst conform de herziening Wbb, 
Circulaire en Handreiking. 
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6.2 Toetsing aan Richtlijn Nader Onderzoek 2002 

Toetsing poriewaterkwaliteit 
In het veldonderzoek is geconstateerd dat het poriewater in de 

sliblaag totaalconcentraties boven het MTRgrondwater bevat van de stoffen 
arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, antimoon, en zink. Vrij 
opgeloste concentraties van cadmium, koper en nikkel zijn 
waarschijnlijk dermate veel lager dan de totaalconcentraties dat 
overschrijding van MTRgrondwater niet optreedt is. 
Geen van de vrij opgeloste concentraties van de gemeten organische 
microverontreinigingen overschrijden in het poriewater het MTRgrondwater 
of MTRoppervlaktewater. 

In het kader van de Richtlijn Nader Onderzoek betekent dit dat 
voor arseen, chroom, lood, antimoon en zink getoetst dient te worden 
of de verplaatsingssnelheid in de eerste zandlaag groter is dan 3 m in 
30 jaar. 
 
Verplaatsingssnelheid verontreinigingen in grondwater 

Of de verplaatsingssnelheid van de verontreinigingen groter is 
dan 3 m in 30 jaar wordt bepaald door vergelijking van de in hoofdstuk 
4 berekende kritische grondwatersnelheden per stof met de in 
hoofdstuk 3 berekende grondwatersnelheid  in de eerste zandlaag.  
Uit deze vergelijking volgt dat arseen, de PAK naftaleen, antraceen en 
benzo(k)fluoranteen, verschillende PCB, ∑TCB, ∑TeCB en HCB zich 
sneller verplaatsen dan de criteriumsnelheid. 
Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat bij de berekening 
van de kritische grondwatersnelheid de laagste distributiecoëfficiënt is 
gehanteerd, die is geconstateerd in de eerste zandlaag. Hierdoor wordt 
een worst case situatie berekend. Door de aanzienlijke verschillen 
binnen de metingen van de grondwaterkwaliteit en binnen de gehalten 
in de vaste fase van de eerste zandlaag zal de werkelijke 
verspreidingsnelheid eerder lager zijn dan hoger, waardoor het 
snelheidscriterium minder snel zal worden overschreden. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat alleen arseen zowel de vrij 
opgeloste concentratie in het poriewater het MTR overschrijdt, als de 
verspreidingssnelheid in de eerste zandlaag groter is dan 3m in 30 jaar.  
Voor arseen is daarom sprake van actueel risico van verspreiding via het 
grondwater volgens de Richtlijn Nader Onderzoek. 
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6.3 Toetsing aan Circulaire en Handreiking 2005 

Concentraties van zware metalen in grondwater in eerste zandlaag 
Volgens de Circulaire en Handreiking dienen - als eerste stap - 

de vrij opgeloste concentraties van zware metalen gemeten in het 
grondwater te worden getoetst aan de streefwaarde voor ondiep 
grondwater. 
Overschrijding hiervan wordt alleen geconstateerd voor arseen. In de 
Kikvorschkil was dit het geval in alle drie de grondwatermonsters 
genomen onder de sliblaag. In de Helsloot overschrijdt arseen slechts in 
het bovenste zandmonster de streefwaarde voor ondiep grondwater. 
 
Concentraties van organische microverontreinigingen in poriewater  in 
sliblaag 

Voor de organische microverontreinigingen worden, volgens de 
Circulaire en Handreiking, de concentraties gemeten in het poriewater 
getoetst aan de streefwaarde voor grondwater. Uit de 
veldwaarnemingen blijkt dat in alle poriewatermonsters de geschatte 
vrij opgeloste concentraties van de vier lagere PAK's fenantreen, 
antraceen, fluoranteen en benzo(a)pyreen boven de streefwaarden 
voor grondwater liggen.  

Op de locatie Kikvorschkil zijn de vrij opgeloste concentraties 
ΣTCB en HCB iets hoger dan de streefwaarde. 
 
Conclusie 

Hieruit wordt geconcludeerd dat arseen, lagere PAKs, ∑TCB en 
HCB in eerste instantie een bedreiging vormen voor het grondwater en 
met het grondwater mee richting de polder wordt getransporteerd.  
 
NB. In het veldonderzoek zijn niet alleen de concentraties in het 
poriewater bepaald, maar ook de concentraties in het grondwater direct 
onder de sliblaag. Indien deze getoetst worden aan de streefwaarde 
voor ondiep grondwater blijkt het volgende:  
In vrijwel alle grondwatermonsters waarin PAK gedetecteerd konden 
worden, liggen de concentraties boven de streefwaarden voor 
grondwater.  
In één monster op locatie Kikvorschkil zijn totaalconcentraties van 
PCB's in het zand duidelijk boven de detectiegrens geconstateerd, 
waarbij de concentratie van ∑7PCB zowel tweemaal boven de 
streefwaarde als de interventiewaarde ligt. In de minder diepe monsters 
waren de PCB-concentraties meestal niet detecteerbaar.  
De totaalconcentraties van ∑TCB en ∑TeCB overschreden in vrijwel elk 
grondwatermonster de streefwaarde. 
 
Verplaatsingssnelheid van verontreinigingen 

De verplaatsingssnelheid van het verontreinigingsfront in de 
eerste zandlaag is vele malen lager dan de snelheid van het grondwater 
zelf als gevolg van sorptie aan het zand. 
Of de verplaatsingssnelheid van de verontreinigingen genoemd in stap 
1 (MTR-overschrijding) groter is dan 3 m in 30 jaar wordt bepaald door 
vergelijking van de in hoofdstuk 4 berekende kritische 
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grondwatersnelheden van deze stoffen met de in hoofdstuk 3 
berekende grondwatersnelheid in de eerste zandlaag.  
Uit deze toetsing volgt dat arseen, de PAK naftaleen, antraceen en 
benzo(k)fluoranteen, verschillende PCB's, ∑TeCB en HCB zich sneller 
verplaatsen dan de criteriumsnelheid. 
Ook hier geldt dat de kanttekening dient te worden gemaakt dat bij de 
berekening van de kritische grondwatersnelheid de laagste 
distributiecoëfficiënt is gehanteerd, die is geconstateerd in de eerste 
zandlaag. Bij de hogere distributiecoëfficiënten wordt een hogere 
retardatiefactor berekend en een dienovereenkomstig hogere kritische 
grondwatersnelheid. 
 
Bedreigd object 

Om te toetsen of de verspreiding van verontreinigingen via het 
grondwater een daadwerkelijke bedreiging vormt voor het bedreigde 
object, wordt bepaald wat de kwaliteit van het bedreigd object zal zijn. 
In dit geval is het bedreigd object het ontvangende oppervlaktewater in 
de Otterpolder en de Zuilespolder. Bij de voorspelling van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater is het van belang te weten welk deel van het 
water aanwezig in de poldersloot eerder is geïnfiltreerd via de 
verontreinigde waterbodem in de Kikvorschkil of Helsloot. 
Uit de uitgevoerde grondwatermodelberekeningen (fig. 21) blijkt dat 
ca. 40-50% van het grondwater in de eerste zandlaag is geïnfiltreerd in 
de Kikvorschkil of in de Helsloot. De rest van de voeding van de 
poldersloot is het resultaat van regenval en infiltratie in de polder 
Huiswaard. Aangezien open water netto geen regenwateroverschot 
heeft, wordt het aandeel van regenwater verwaarloosd en speelt alleen 
de verhouding met het in de Huiswaard geïnfiltreerde water een rol.  
In §3.3 is echter reeds aangegeven dat de meest relevante onzekerheid 
in de modelparameters zit in de intreeweerstand van de sliblaag en de 
uittreeweerstand van de poldersloot in de Otterpolder en de 
Zuilespolder. Omdat het door deze onzekerheid ook mogelijk is dat een 
groter aandeel van het water in de sloot via de sliblaag is geïnfiltreerd, 
is ervoor gekozen als worst case benadering  aan te nemen dat al het 
water in het bedreigd object eerder is geïnfiltreerd via de sliblaag in de 
Kikvorschkil of Helsloot. 
 
Welke kwaliteit het oppervlaktewater uiteindelijk zal hebben als gevolg 
van het opkwellen van het (licht) verontreinigde grondwater hangt 
voor een groot deel af van het lot van de verontreinigingen in het 
aërobe oppervlaktewater. De PAK, trichloorbenzenen en 
tetrachloorbenzenen zullen onderhevig zijn aan afbraak door micro-
organismen, afbreken onder invloed van licht en vervluchtigen. De 
zware metalen zullen niet worden afgebroken of vervluchtigen, maar 
deels hechten aan de sliblaag, het zwevend stof en het DOC in de 
poldersloot. 
 
In de derde stap wordt voor de stoffen die vrij opgelost in het 
grondwater aanwezig zijn boven de streefwaarde en zich sneller 
verplaatsen dan 3 m in 30 jaar bepaald of de vrij opgeloste 
concentraties in het opkwellende grondwater het MTRoppervlaktewater;opgelost 
overschrijden.  
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Geen der vrij opgeloste concentraties van de organische 
microverontreinigingen en koper overschrijdt het MTRoppervlaktewater. 
Alleen de totaalconcentratie arseen overschrijdt het MTRoppervlaktewater. 
 
Dit betekent dat er actueel risico van verspreiding van arseen via het 
grondwater bestaat. Arseen overschrijdt echter in een groot deel van 
Nederland de streefwaarden voor diep en ondiep grondwater. 
Regelmatig worden ook overschrijdingen van het MTR gevonden. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat in tegenstelling tot het gedrag van de 
andere metalen arseen onder anaërobe omstandigheden mobieler is 
dan onder aërobe. 
 

6.4 Extrapolatie risicobeoordeling naar andere delen 

Sliedrechtse Biesbosch 

Uitgangspunt van onderhavig onderzoek was het uitvoeren van 
onderzoek op locaties in de Sliedrechtse Biesbosch waar de kans het 
grootst was dat verspreiding van verontreinigingen uit de sliblaag het 
grondwater zou optreden met de hoogste snelheid.  
In deze § wordt aan de hand van verschillende argumenten de 
resultaten van het op beide locaties uitgevoerd onderzoek 
geëxtrapoleerd naar de andere watergangen in de Sliedrechtse 
Biesbosch. 
 
De bij de beoordelingen van de verplaatsingssnelheid berekende 
kritische grondwatersnelheden zijn worst case afgeleid door het 
hanteren van de in het veldonderzoek laagst gemeten 
distributiecoëfficiënten. De kans dat de verplaatsingsnelheid in 
werkelijkheid lager zijn op beide locaties is hierdoor groter dan dat ze 
hoger zijn. 
 
In de andere watergangen van de Sliedrechtse Biesbosch zijn de 
stijghoogteverschillen kleiner, waardoor de stroomsnelheden in de 
eerste zandlaag ook kleiner zullen zijn. De kritische 
grondwatersnelheden zullen daardoor veel minder gauw worden 
overschreden. 
 
Aangenomen wordt dat de processen die de concentraties in het 
poriewater, het grondwater en het oppervlaktewater bepalen niet 
noemenswaardig verschillen tussen de watergangen in de Sliedrechtse 
Biesbosch omdat de herkomst van het verontreinigde slib en het 
oppervlaktewater overal in het gebied gelijk is.  
 
Het grondwaterstromingspatroon op een locatie elders in de 
Sliedrechtse Biesbosch hangt niet alleen af van het stijghoogteverschil 
maar ook van de variatie in de sliblaagdikteverdeling. Indien de sliblaag 
lokaal afwezig is, wordt de eerste zandlaag vrijwel geheel gevoed met 
in de tijd veel schoner geworden oppervlaktewater. Het aandeel van 
infiltrerend slibwater is dan erg klein. Indien de sliblaagdikte groter is 
dan op beide locaties dan zal de infiltratiesnelheid lager zijn en het 
grondwater direct onder de sliblaag ouder zijn dan op de onderzochte 
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locaties. Ook de snelheid in de eerste zandlaag zal dan waarschijnlijk 
lager zijn. 
 
Ook de uittreeweerstand in de poldersloot is van invloed op het 
stromingspatroon. Als de poldersloot net geschoond is en direct contact 
maakt met de eerste zandlaag zal de stroomsnelheid in de eerste 
zandlaag hoger zijn dan in de situatie dat zich een substantiële sliblaag 
in de poldersloot heeft kunnen vormen. In deze studie is een 
uittreeweerstand van 10 dagen gehanteerd wat overeenkomt met een 
net geschoonde sloot die goed contact maakt met de eerste zandlaag. 
 
In het kader van nieuwe Wet bodembescherming, die waarschijnlijk in 
het najaar van 2005/ voorjaar van 2006 van kracht wordt, is ook 
geconcludeerd dat er alleen sprake is van actueel risico van 
verspreiding van arseen via het grondwater, omdat alleen arseen zich in 
de eerste zandlaag verplaatst met een concentratie boven de 
streefwaarde voor ondiep grondwater en boven het 
MTRoppervlaktewater;opgelost  en sneller dan 3 m in 30 jaar, nl. met een 
snelheid van ca. 4,4 m in 30 jaar. Deze snelheid is berekend met de 
laagst gemeten retardatiefactor. Bij de eerstvolgende gemeten 
retardatiefactor, verplaatst arseen zich met een snelheid van ca 3,3 m in 
30 jaar. Bij de in de vier andere zandmonsters bepaalde 
retardatiefactoren wordt het snelheidscriterium voor arseen niet 
overschreden. 
 
Alle bovengenoemde aspecten geven aan dat in de andere delen van 
de Sliedrechtse Biesbosch de verspreiding van verontreinigingen via het 
grondwater niet sneller gaat dan in de Helsloot en de Kikvorschkil. Ook 
de concentraties in het grondwater zullen niet hoger zijn dan op beide 
onderzoekslocaties is gemeten. Dit leidt tot de conclusie dat in de 
andere delen van de Sliedrechtse Biesbosch geen sprake is van actueel 
risico van verspreiding via het grondwater. 
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7.  Conclusies 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
In de Sliedrechtse Biesbosch is geen sprake van actueel risico van 
verspreiding via het grondwater. Deze conclusie is gebaseerd op 
veldonderzoek en een analyse van de grondwaterstroming op de twee 
meest risicovolle locaties in het gebied. 
 
Uit het veldonderzoek blijkt:  
• Ondanks de sterke verontreiniging door zware metalen van de 

sliblaag is het zand in de eerste zandlaag niet verontreinigd boven 
de streefwaarde met zware metalen. 

 
• De gehalten van enkele organische microverontreinigingen zijn 

boven de streefwaarde gedetecteerd in het zand. Dit waren 
naftaleen, PCB52, ∑TCB, ∑TeCB en HCB. 

 
• Uitspraken over uitloging vanuit de sliblaag op basis van gemeten 

concentraties in de grondwatermonsters kunnen alleen gedaan 
worden als het grondwaterstromingspatroon bekend is. De 
grondwatermonsters dienen op zeer korte afstand van de overgang 
sliblaag-zandlaag genomen te worden (orde:15 cm). 

 
Uit de analyse van de grondwaterstroming blijkt: 
• Het in de Helsloot en Kikvorschkil infiltrerende water stroomt met 

een snelheid van ca. 28 meter per jaar richting de poldersloot in 
respectievelijk de Otterpolder en de Zuilespolder. 
Dit water passeert het watervoerend pakket niet, maar stroomt 
direct via de ondiepe eerste zandlaag naar de polder en kwelt voor 
het grootste deel op in de eerste poldersloot. Dit is hiermee het 
bedreigd object. 
 

• In de andere watergangen van de Sliedrechtse Biesbosch is de 
stroomsnelheid van het grondwater in de eerste zandlaag lager, 
vanwege het kleinere stijghoogteverschil.  

 
Voor de risicobeoordeling is gebruik gemaakt van twee verschillende 
benaderingen: De richtlijn Nader Onderzoek (2002) en de Handreiking 
vaststellen noodzaak, tijdstip en doelstelling voor saneren van 
waterbodems (2005). De resultaten zijn als volgt: 
• In het kader van de Richtlijn Nader Onderzoek is geconcludeerd dat 

op beide locaties er sprake is van actueel risico van verspreiding via 
het grondwater voor arseen. 

 
• In het kader van nieuwe Wet bodembescherming, die waarschijnlijk 

in het najaar van 2005 / begin van 2006 van kracht wordt, is ook 
geconcludeerd dat er alleen sprake is van actueel risico van 
verspreiding van arseen via het grondwater, omdat alleen arseen 
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zich in de eerste zandlaag verplaatst met een concentratie vrij 
opgelost boven de streefwaarde voor ondiep grondwater en boven 
het MTRoppervlaktewater;opgelost  en sneller dan 3 m in 30 jaar, nl. met een 
snelheid van ca. 4,4 m in 30 jaar. Deze snelheid is berekend met de 
laagst gemeten retardatiefactor. Bij de eerstvolgende gemeten 
retardatiefactor, verplaatst arseen zich met een snelheid van ca 3,3 
m in 30 jaar. Bij de in de vier andere bodemmonsters bepaalde 
retardatiefactoren wordt het snelheidscriterium voor arseen niet 
overschreden. 

 
• De in het grondwater geconstateerde overschrijding van de norm 

voor enkel arseen is slechts zeer gering en lokaal en daarom 
onvoldoende basis voor een aanpassing van de gekozen 
saneringsaanpak. 

 
• In de andere watergangen van de Sliedrechtse Biesbosch is de 

stroomsnelheid van het grondwater lager, vanwege het kleinere 
stijghoogteverschil. Hierdoor zal het snelheidscriterium door arseen 
niet worden overschreden.  

 
Het verschil tussen beide benaderingen is dat in de Richtlijn Nader 
Onderzoek de kwaliteit van het poriewater in het verontreinigde slib 
wordt getoetst aan het MTRgrondwater. In de Handreiking bij de 
gewijzigde Wet bodembescherming worden de vrij opgeloste 
concentraties aan zware metalen in het grondwater direct onder het 
verontreinigde slib getoetst aan de streefwaarde voor ondiep 
grondwater. De vrij opgeloste concentraties van organische 
microverontreinigingen in het poriewater in de onderste sliblagen 
worden getoetst aan de streefwaarden voor ondiep grondwater. 
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Bijlage A logKoc-waarden voor PAK, PCB en OCB in de Sliedrechtse Biesbosch 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel A.1 Distributiecoëfficiënten PAK, genormaliseerd op 
organisch koolstof 
 

    Log Koc

Locatie  diepte (m) NAF FEN ANT FLU B(A)A CHR B(K)F B(A)P BGP IND 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4,9 4,6 4,9 4,9 4,9 5,1 4,9 5,0 4,7 4,8 

 1,25 (slib) n.a. 4,5 4,6 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,2 4,3 

 1,40 (zand) 3,8 n.a. 5,1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 1,65 (zand) 3,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 2,30 (zand) 3,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Helsloot 2,40 (zand/klei) 5,0 4,6 4,9 4,8 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 

 2,70 (klei/veen) 5,0 4,3 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 4,1 4,2 

 3,15 (zand) 4,0 n.a. 4,9 n.a. 5,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 3,30 (zand) 4,7 n.a. 5,0 n.a. 5,4 n.a. 5,7 5,8 n.a. n.a. 

  3,45 (zand) 4,6 n.a. 5,0 n.a. 5,9 6,1 4,9 n.a. n.a. n.a. 

Literatuur            

Steenwijk et 

al., 1999 *  3,3 4,5 4,5 5,2 5,8 5,7 6,0 6,0 6,6 6,4 

Cuypers et al., 

2001 **   2,9-3,5 4,0-7,7 4,2-6,9 4,5-7,3 5,9-8,0 5,8-7,9 6,0-8,5 6,0-9,0 6,6-9,3 6,9-9,2 
* Equipartitiecoefficienten gespikedte PAK’s bij korte contacttijden.  
** Compilatie van literatuurgegevens : lab- en veld-Koc’s bij korte en alange 

contacttijden.  

n.a. = niet afleidbaar. 

 
 
Tabel A.2 Distributiecoëfficiënten PCB, genormaliseerd op 
organisch koolstof 
 

    Log Koc

Locatie diepte (m) PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB153 PCB138 PCB180 

Kikvorschkil 0,90 (slib) 4,5 3,9 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 

 1,25 (slib) 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 

 1,40 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 1,65 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 2,30 (zand) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,4 n.a. 

Helsloot 2,40 (zand/klei) n.a. 3,1 4,2 4,3 4,2 4,4 4,0 

 2,70 (klei/veen) n.a. 3,0 3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 

 3,15 (zand) n.a. 4,9 n.a. 3,5 n.a. 4,6 n.a. 

 3,30 (zand) 5,2 n.a. 4,4 3,8 4,3 5,8 n.a. 

  3,45 (zand) n.a. n.a. n.a. 3,3 4,5 5,2 n.a. 

Literatuur         

Steenwijk et al., 1999 * 5,4 5,9 5,9 6,9 5,8 6,4 6,4 
* Equipartitiecoëfficiënten gespikedte PAK’s bij korte contacttijden. 
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Tabel A.3 Distributiecoëfficiënten OCB, genormaliseerd op 
organisch koolstof 
 

    Log Koc

Locatie diepte (m) som DCB som TCB som TeCB QCB  HCB  

Kikvorschkil 0,90 (slib) 5,7 n.a. n.a. n.a. 5,1 

 1,25 (slib) 5,8 n.a. 4,5 n.a. 4,4 

 1,40 (zand) 5,0 3,2 4,4 n.a. n.a. 

 1,65 (zand) n.a. 3,0 3,5 n.a. n.a. 

 2,30 (zand) n.a. 3,7 4,5 n.a. n.a. 

       

Helsloot 2,40 (zand/klei) 5,5 n.a. 4,0 n.a. 3,9 

 2,70 (klei/veen) n.a. n.a. 3,6 n.a. 3,2 

 3,15 (zand) n.a. n.a. 3,0 3,7 n.a. 

 3,30 (zand) n.a. 4,3 4,1 n.a. n.a. 

  3,45 (zand) n.a. 4,3 4,4 n.a. n.a. 

       

Literatuur       

Steenwijk et al., 1999 * 2,6 3,3 3,8 3,8 4,0 

‘  Equipartitiecoëfficiënten gespikedte PAK’s bij korte contacttijden. 
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