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1. Samenvatting 
Bij het besluit tot het saneren van het oostelijk deel van het Ketelmeer is bepaald, dat het evalueren 
van het rendement van deze operatie noodzakelijk is. Hiertoe dient een monitoringsprogramma te 
worden opgezet. In de afgelopen paar jaar is hiertoe de aanvangssituatie nauwkeurig in beeld 
gebracht. Daarnaast wordt er binnen de wetenschappelijke wereld veel gediscussieerd over de wijze 
waarop de risico's van een waterbodemverontreiniging moeten worden beoordeeld. Vooral van een 
aantal nieuwe, aanvullende parameters wordt verwacht dat deze de huidige beoordelingsmethode 
doen verbeteren. Door een aantal van deze parameters in het onderzoek te incorporeren, kan het 
huidige onderzoek in het Ketelmeer tevens een aantal leereffecten opleveren, die niet alleen van 
belang zijn bij het beoordelen van de effectiviteit van de sanering in het Ketelmeer maar die ook voor 
andere, toekomstige waterbodem beoordelingen zeer waardevol kunnen zijn. Het voorliggend 
integratierapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het bovengenoemde 
onderzoek. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de onderliggende rapportages (Postma et 
al., 2001 ; ten Hulscher en Wilkens, 2001 ; van Noort en Wilkens, 2001 1. 

Nieuwe parameters 
Voor de toegepaste nieuwe, aanvullende parameters zijn hieronder de bevindingen kort 
weergegeven. 

Organotin: Het volgen van veranderingen in de concentraties van organotinverbindingen voor en na 
de sanering wordt zinvol geacht. De reden hiervoor is meer gelegen in het opdoen van kennis over 
deze groep probleemstoffen in het zoete oppervlaktewater dan in het creëren van nieuwe inzichten in 
het al dan niet aanwezig zijn van ecologische risico's in het Ketelmeer 

Elementair koolstof Het Ketelmeer onderzoek illustreert wederom de beperkingen van de gloeiverlies 
methode. Ten sterkste wordt aanbevolen om bij het beoordelen van verontreinigde sedimenten de 
gloeiverlies methode te vervangen door het bepalen van het elementair organisch koolstofgehalte. 

SEM/AVS: De metingen illustreren dat op veel plaatsen in het Ketelmeer onvoldoende sulfide 
aanwezig is om alle metalen volledig vast te leggen als sulfide. Ook lijken deze analyses ons inzicht in 
de bioaccumulatie van metalen door wormen iets te doen toenemen, maar dat geldt alleen voor lood. 

Metaalanalyses in poriewater en/of CaCI, extract: Het inzicht in de relatie tussen concentraties van 
verontreinigingen én in bioassays waargenomen effecten blijkt niet te verbeteren door gebruik te 
maken van de huidige poriewater analyses of de CaCI, extracten. Ditzelfde geldt ten aanzien van de 
mate van bioaccumulatie. Dit wordt waarschijnlijk deels veroorzaakt doordat deze analyses niet op 
speciaal daarvoor genomen monsters zijn uitgevoerd. In het huidige onderzoek is geprobeerd met één 
set metingen zowel meer inzicht in de in situ situatie te krijgen als meer inzicht in effecten in 
bioassays. Deze combinatie blijkt in de praktijk slecht te werken. De poriewateranalyses zijn wel onder 
condities die de in situ situatie benaderen (anaëroob poriewater) uitgevoerd. Mede hierdoor hebben 
de poriewater analyses toch een duidelijk toegevoegde waarde voor het bepalen van de risico's op 
verspreiding naar oppervlakte- en grondwater ten opzichte van de totaal analyses in het sediment. De 
toegevoegde waarde van metaal analyses in poriewater kan echter beter beoordeeld worden door de 
monstername en voorbehandeling van de monsters goed af te stemmen op het doel van de analyses. 

TENAX-extracties: Het inzicht in de relatie tussen concentraties van verontreinigingen en in bioassays 
waargenomen effecten blijkt niet te verbeteren door gebruik te maken van de TENAX-metingen. Het 
meten van TENAX-extraheerbare gehalten leidt echter wel tot meer inzicht in de bioaccumulatie van 
organische microverontreinigingen door wormen. Dit inzicht zou verder verbeterd kunnen worden 
door de TENAX extractie op onderdelen uit te breiden. Zo valt te overwegen de TENAX extraheerbare 
fractie op meer tijdstippen te bepalen en niet alleen via de nu gehanteerde 1 -punts extractie. Het 
vaststellen van grote verschillen in de beschikbaarheid is met een 1 -puntsextractie wel zondermeer 
mogelijk. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 
AKWA-rapport nr. 04.007 

juli 2004 
pagina 7 van 52 



In situ bioaccumulatie: De uitgevoerde in situ bioaccumulatie testen leiden niet tot het overbodig 
worden van dergelijke experimenten in het laboratorium. In situ testen zijn vooral geschikt om veld 
relevante informatie te verzamelen op plaatsen waar (bijv. als gevolg van een sanering) onvoldoende 
organismen verzameld kunnen worden. 
Nieuwe bioassays: Rotoxkit F. DR-CALUX en ER-CALUX: Het is niet aan te raden om de Rotoxkit F 
test in te zetten in de beoogde monitoring van het Ketelmeer. Voor andere locaties in Nederland kan 
dat anders liggen. Ondanks het ontbreken van een toetsingskader wordt aangeraden toekomstige 
ontwikkelingen in het Ketelmeer te monitoren met zowel de ER- als de DR-CALUX assay (bioassays 
die inzicht geven in de risico's van respectievelijk stoffen met een oestrogene dan wel dioxine-achtige 
werking). Toepassen van de DR-CALUX in andere locatiestudies is in ieder geval aan te raden, voor 
de ER-CALUX hangt dat ook van de resultaten van ander, lopend onderzoek af. 

TIE studies: Toxiciteits Identificatie en Evaluatie (TIE) onderzoek is een nuttig, maar complex 
instrument bij het achterhalen van de oorzaken achter waargenomen biologische effecten. 

Macrofauna op hard substraat, meiofauna: Het volgen van ontwikkelingen in samenstelling van de 
macrofauna op stenen en oevers rond het Ketelmeer en van de nematodenfauna in het sediment is 
raadzaam. 

Monitoring 
Het antwoord op de vraag of "de parameter een meerwaarde oplevert voor de beoogde monitoring 
van het Ketelmeer dan wei voor de evaluatie van het saneringsrendement" is samengevat in tabel I. 
De inzet van de nieuwe, aanvullende parameters heeft op verschillende punten tot meer inzicht in de 
chemisch-ecotoxicologische relaties geleid. 

Tabel 1 Samenvattend oordeel over de meerwaarde van de nieuwe, aanvullende parameters voor 
de beoogde monitoring in het Ketelmeer en de evaluatie van het rendement van de sanering. 

Nieuwe / aanvullende parameter 

I. Chemie - totaal c on centrat i es 
- Organotin verbindingen 
- Organisch koolstofgehalte via elementair C 

2. Chern ie - 'beschikbare' concen traties 
- Metaal concentraties in poriewater 
- Metaal concentraties in CaCI, extract 

- TENAX fractie voor PCB's en PAK'S 
- AVS-SEM 

3. Bioaccurnu latie 
- Laboratorium test met mosselen 
- In situ veld test met mosselen 

4. Ecotox icoloeische effecten 
- raderdiertje (Rotoxkit F) 
- DR-CALUX 
- ER-CALUX 

5. Ecologie 
- Meiofauna (nematoden) 
- Macrofauna op hard substraat 

Meerwaarde voor de beoogde monitoring van het Ketelmeer 
of de evaluatie van het saneringsrendernent 

Beperkt 

X 

X 

X 

X 

Nee 

I: Deze parameter kan in specifieke situaties een toegevoegde waarde hebben, namelijk vo .al op die locaties waar 
door bijv. de graafwerkzaamheden geen macrofauna meer aanwezig is, terwijl er toch inzicht verkregen dient te  
worden over de mate van bioaccumulatie in het veld. 
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Ook is beoordeeld of een nieuwe parameter vaker toegepast zou moeten worden bij het bepalen van 
de risico's van waterbodemverontreinigingen in het algemeen. Dit leidt tot de aanbevelingen om de 
gloeirest bepaling te vervangen door de elementair koolstofmethode, het pakket chemische 
parameters uit te breiden met organotinverbindingen en het pakket ecotoxicologische parameters 
met de DR-Calux. Voor de DR-Calux is dan wel een beoordelingskader nodig. Daarnaast biedt een 
aantal parameters mogelijkheden, maar is op dit ogenblik de ontwikkeling nog onvoldoende ver voor 
implementatie. Deels ligt de reden daarvoor in het experimentele karakter, deels in het vooralsnog 
ontbreken van een toetsingskader. 

Beschikbare fractie 
Specifiek is aandacht besteed aan de vraag of de metingen die zich richten op de beschikbare fractie 
(vooral poriewater en TENAX-extracties) tot een ander oordeel over de ernst van de aanwezige 
verontreinigingen leiden dan op basis van de totaal in het sediment aanwezige concentraties 
(standaard bodem). Metaalgehalten in poriewater voor het Ketelmeer, gecorrigeerd voor de DOC- 
geassocieerde fractie, leveren geen wezenlijk ander beeld van MTR- en ER-overschrijdingen. Het 
incorporeren van de beschikbaarheid van organische verontreinigingen via TENAX-extracties leidt 
echter tot een maximaal factor 3 lager oordeel over de ernst van de verontreiniging. Dit is echter niet 
altijd zichtbaar in de uiteindelijke classificatie. Na integratie over de verschillende stofgroepen is de 
(chemische) classificatie voor Ketelmeer sediment dan ook maar op een beperkt aantal punten 
verschillend met die op basis van totaalgehalten standaardbodem. Het meest opvallend is dat het 
eindoordeel voor de 0-1 O cm toplaag op basis van de gecorrigeerde poriewater en TENAX metingen 
uitkomt op "matige effecten". Dit is vooral interessant gezien het feit, dat ook het biotisch 
effectonderzoek in deze toplaag matige effecten aangeeft en verwacht wordt dat dit vooral 
gecorreleerd is aan de beschikbare fracties! Dit is wederom een aanwijzing dat door het meten van de 
beschikbare concentratie met TENAX-extracties een beter beeld van de biotische effecten wordt 
verkregen dan op basis van het totaal gehalte. Dit totaal gehalte leidt voor de 0-10 cm toplaag 
namelijk na vergelijking met de MTR-waarde tot het oordeel "ernstige effecten". 

Het huidige onderzoek heeft een aantal waardevolle aanbevelingen opgeleverd voor het monitoren 
van de sanering in het Ketelmeer. Hierbij moet men zich realiseren dat deze aanbevelingen niet direct 
en 1 op 1 zijn te vertalen naar het monitoringsprogramma. Vooral de exacte bemonsteringslocaties en 
de frequenties waarmee de parameters worden bepaald, zullen nader ingevuld moeten worden. De 
basis hiervoor is een uitgewerkte verwachting van het resultaat van de sanering in relatie tot het 
saneringsdoel. De rol van de factor tijd speelt hierbij een belangrijke rol. 
Hulpvragen om tot een monitoringsplan te komen zijn: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van het sediment na de saneringsingreep? 
In welke mate is het risico voor verspreiding naar oppervlakte- en grondwater verminderd? 
In welke mate is het risico voor het ecosysteem afgenomen? 
Hoe en hoe snel hersteWontwikkelt de toplaag van het sediment zich? 
Hoe en met welke parameters kunnen verschillen tussen saneringsmethoden gemeten 
worden? 
Welk risico wordt beoogd te reduceren? 
Welke wijze van saneren wordt toegepast? 

Een belangrijke aanbeveling bij het opstellen van een onderzoeksprogramma voor het evalueren van 
een sanering in relatie tot de saneringsdoelstelling betreft zowel het multidisciplinair afstemmen van 
de meetstrategie, als ook het afstemmen van het meetstrategie met de uitvoeringsaspecten. 
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Relevantie van het project " Leereffecten Sanering Ketelmeer" 
Een doelstelling van het onderzoek in het Ketelmeer was het verbeteren van het inzicht in de aard en 
de ernst van de risico's van de waterbodemverontreiniging vóór de sanering, waardoor achteraf het 
resultaat van de sanering ook beter is vast te stellen. Hiertoe zijn naast de standaard analyses een 
groot aantal nieuwe, aanvullende parameters gemeten. Er is geconstateerd, dat het merendeel van de 
parameters het eindoordeel over de risico's niet beïnvloedt. Toch heeft het onderzoek een aantal 
waardevolle aanbevelingen opgeleverd voor o.a. het monitoren van de sanering in het Ketelmeer. 
Ook wordt het onderzoeken van nieuwe parameters in een pilot-situatie, zoals in onderhavige studie, 
als zeer waardevol ervaren. Aanbevolen wordt om de meerwaarde van sommige parameters, 
waarvoor dat in de situatie van het Ketelmeer niet kon worden aangetoond, op andere locaties 
opnieuw te onderzoeken. 
Alles overziend heeft het uitgevoerde onderzoek een significante bijdrage geleverd aan de evolutie in 
inzichten rond effecten en sanering van waterbodemverontreinigingen. 
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2. 

2.1 

inleiding 
Het saneren van het oostelijk deel van het Ketelmeer is een zeer kostbare operatie. Er wordt dan ook 
veel belang gehecht aan het na afloop evalueren van het resultaat van deze ingreep. In 1998 en 1999 
is daarom een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de situatie vóór sanering vast te leggen. 
Daarnaast wordt er binnen de wetenschappelijke wereld veel gediscussieerd over de wijze waarop de 
risico's van een waterbodemverontreiniging moeten worden gemeten en beoordeeld. Vooral op basis 
van nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van de (biolbeschikbaarheid van 
verontreinigingen wordt verwacht dat de huidige beoordelingsmethode kan worden verbeterd. Bij het 
opzetten van het onderzoek voor het Ketelmeer is daarom besloten ruimhartig om te gaan met de 
toepassing van deze nieuwe, aanvullende parameters. Op deze wijze kan het onderzoek in het 
Ketelmeer een aantal leereffecten opleveren, die van belang zijn bij het beoordelen van de 
waterbodemkwaliteit na de sanering in het Ketelmeer. 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met verschillende instanties: AquaSense, Blgg, IVM, 
OMECAM, RDIJ, RIVM, RIZA, TAUW en de WUR (voorheen LUW). De resultaten zijn gerapporteerd 
en samengevoegd tot een drietal deelrapporten, die zich richten op metalen (van Noort en Wilkens, 
2001), organische microverontreinigingen (ten Hulscher en Wilkens, 2001) en ecologische risico's 
(Postma e t  al., 2001). Deze drie deelrapporten zijn tenslotte in het huidige rapport geïntegreerd. De 
evaluatie en beschrijving van de bemonstering tot aan de analyses is apart gerapporteerd (Naber en 
Postma, 2001). De resultaten van het project zijn tevens tussentijds getoetst in een workshop 
(Gerritsen, 2001 ), waarvan de belangrijkste discussiepunten in de conclusies van onderhavige rapport 
zijn betrokken. In bijlage 1 is een lijst met deelnemers van de workshop opgenomen. 

Doelstelling 
Het meten van chemische parameters vormt de basis van de huidige beoordeling van de 
waterbodemkwaliteit. De klassengrenzen of productkwaliteitsnormen voor baggerspecie zijn 
opgenomen in richtlijnen en wettelijke regelingen, die het verspreiden, hergebruik en het storten van 
baggerspecie reguleren. De risicogrenzen of milieukwaliteitsnormen worden gebruikt bij de 
prioriteitstelling voor waterbodemsanering. De beoordeling met behulp van risicogrenzen (Maximaal 
Toelaatbaar Risiconiveau en Ernstig Risiconiveau) voor sediment geeft een beeld van de potentiële 
risico's, aangezien de risiconiveaus zijn afgeleid op basis van toxiciteittesten in het laboratorium, 
waarbij aangenomen wordt dat de toxische stoffen volledig beschikbaar zijn voor organismen. Om de 
actuele ecologische risico's ter plaatse goed in beeld te brengen zijn veldinventarisaties en in situ 
metingen een belangrijk hulpmiddel. Op basis van de actuele risico's wordt uiteindelijk de urgentie 
van de ernst van de verontreiniging vastgesteld. Bij de beoordeling van de actuele risico wordt 
chemische, ecologische en ecotoxicologische informatie met elkaar geïntegreerd. Deze benadering is 
uitgewerkt in de recent verschenen richtlijn voor het Nader Onderzoek (Elswijk, 2001). 

In genoemde beoordelingsmethoden wordt in alle gevallen de chemische verontreinigingsgraad van 
een stof bepaald als een totaal concentratie in het sediment, die vervolgens wordt omgerekend naar 
een standaardbodem. Door deze normering op organische stof en lutum wordt enigszins rekening 
gehouden met verschillen in beschikbaarheid tussen (water)bodems met uiteenlopende 
samenstellingen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het meten van totaal 
concentraties in sediment niet altijd een goede basis is voor het beoordelen van ecologische risico's. 
De belangrijkste reden hiertoe is dat de verontreinigingen veelal minder beschikbaar lijken dan tot 
dusver werd verondersteld. Bij het ontstaan van ecotoxicologische effecten speelt de beschikbaarheid 
van de verontreiniging een belangrijke rol. Deze beschikbaarheid is tot nu toe vooral geschat op basis 
van onderliggende parameters als het organisch stofgehalte. Recent zijn echter ook technieken 
operationeel geworden om de beschikbaarheid van verontreinigingen te meten. Beperkingen van de 
huidige en gangbare beoordeling van waterbodems zijn reeds uitgebreid beschouwd in: Beoordeling 
waterbodems, beschouwing consequenties onderzoeksresultaten (Kamerling & Bisschop, 2000). Naast 
de discussie over de wijze hoe verontreinigingen het beste in sediment gemeten en aan risicowaarden 
getoetst kunnen worden ten behoeve van de beoordeling van de ecotoxicologische risico's, is een 
aantal nieuwe stoffen in de maatschappelijke belangstelling gekomen, zoals organotin verbindingen 
en oestrogeenachtige stoffen. 
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De sanering van het Ketelmeer is een project waar de kans is aangegrepen om een aantal nieuwe 
meettechnieken in de praktijk toe te passen en te onderzoeken of het bepalen van de 
sedimentkwaliteit hiermee verbeterd kan worden. Hiertoe is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om 
de situatie vóór de saneringsingreep (T,) vast te leggen en te zoeken naar causale relaties (zie figuur 1 
voor bemonsterde locaties in het Ketelmeer). 

Het doel van het onderzoek is dan ook: 
o Inzichten verbeteren in de aard en de ernst van de risico's van microverontreinigingen in de 

verontreinigde waterbodem in het Ketelmeer door het zoeken naar (causale) relaties tussen 
chemische, ecotoxicologische en biologische parameters vóór de sanering; 

o Dit resulteert tevens in inzichten over welke parameters na afloop van de sanering van het 
Ketelmeer in een monitoringsprogramma moeten worden opgenomen om de 
waterbodemkwaliteit na de sanering te kunnen vaststellen. 

Het doel van het onderzoek is niet om de saneringsurgentie, zoals deze voor het Ketelmeer op basis 
van het naderonderzoek (Anonymus, 1992) is vastgesteld, te evalueren. 

Op dit moment zijn er in INS (integrale normstelling stoffen) kader ontwikkelingen gaande, waarbij 
onderzocht wordt op welke wijze en op welke termijn biobeschikbaarheid of chemische 
beschikbaarheid in de normstelling kan worden opgenomen. Hiertoe is een groot aantal "state of the 
art" technieken geïnventariseerd, waaronder ook technieken die in het onderhavige project zijn 
onderzocht. Alhoewel er inhoudelijk sprake is van een overlap, gaat het in voorliggende studie vooral 
om het meten van de sedimentkwaliteit in relatie tot de sanering van het Ketelmeer waarbij de 
meetbaarheid van effecten centraal staat. 

U 
U 

h e  te IIia 1 e II 
H Bemonsterd in 1998 

Bemonsterd in 1999 

Diepte profiel: 
Oo\telijk fle\ o lanc i  ZE Bemonsterde laag 

Niet bemonsterde laag 50 cm 
St Shbnjk referentie monster 
Sd Zandig referentie monster -- 

RiZA Lelystad 

Figuur 1. Overzicht van de per locatie bemonsterde dieptelagen. 
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2.2 Achtergronden 
Bij de beoordeling van de waterbodemkwaliteit wordt gebruik gemaakt van een stapsgewijze aanpak. 
In de eerste stap heeft een beoordeling van de waterbodemkwaliteit plaats met behulp van de 
milieukwaliteitsnormen (VR, MTR en ER). Op basis hiervan wordt een voorlopig saneringsbesluit 
genomen. Afhankelijk van de resultaten wordt in de tweede stap een beoordeling van het actuele 
risico in het veld gemaakt. Hierbij worden veldinventarisaties, bioassays en eventueel biomarkers 
ingezet om tot een eindoordeel te komen over de risico's voor de flora en fauna. 

Aangrijpingspunten om tot een betere beoordeling van de sedimentkwaliteit te komen, kunnen zich 
bevinden zowel in het verbeteren van het toetsen van chemische gehaltes aan normen, als het 
verbeteren van het meten van effecten in de veldsituatie. Het leggen van causale relaties tussen de 
gemeten effecten in het veld en de aanwezige verontreinigingen is een belangrijk onderdeel van de 
beoordeling. Zowel bij de toetsing aan de normen als bij het onderbouwen van de effecten in veld 
spelen chemische-eco(toxico)logische relaties een rol. 

0 De verbetering van toets ing aan normen 

Chemische en ecotoxicologische effect-relaties 
Zoals gezegd is de normstelling gebaseerd op totaal gehalten. Het totaal gehalte is veelal echter niet 
bruikbaar om effecten op organismen te verklaren. Het opnemen van verontreinigingen via de 
waterfase is voor veel organismen een belangrijke opnameroute, alhoewel niet altijd de enige. Dit 
betekent dat stoffen in hun opgeloste vorm voor opname in aanmerking komen. Vooral de vrij- 
opgeloste stoffen (metaalionen en moleculen van organische verbindingen) zijn goed opneembaar. 
Een groot deel van de verontreiniging is echter geadsorbeerd aan sediment. De verdeling van een stof 
over vaste en opgeloste fase kan worden beschreven met een verdelingscoëfficiënt. Deze is echter 
afhankelijk van locatiespecifieke factoren. Wanneer er sprake is van evenwicht tussen de opgeloste en 
gebonden fracties, kan volgens de Equilibrium partitie theorie de concentratie in organismen worden 
voorspeld op basis van de opgeloste fractie (Di Toro, 1991 1. Bij het afleiden van 
milieukwaliteitsnormen is uitgegaan van dergelijke evenwichten en zijn generieke, landelijk geldende 
partitiecoëfficiënten gehanteerd. In de veldsituatie is echter zelden sprake van dergelijke evenwichten 
en moet rekening gehouden worden met locatiespecifieke verdelingscoëfficiënten. Dat in het 
Ketelmeer de Kp-waarden voor bijvoorbeeld organische microverontreinigingen sterk kunnen 
afwijken van de Kp-waarden, zoals gebruikt in de normstelling, blijkt onder andere uit onderzoek 
gerapporteerd in 'Omgaan met verdelingscoëfficiënten voor organische verbindingen' (van Steenwijk 
e t  al., 1999) en in 'Puzzelen met sorptie aan Ketelmeer sediment' (Jonker e t  al, 1998). De 
risicowaarden voor bodem en sediment zijn afgeleid van risicowaarden voor water en een 
verdelingscoefficient en zijn vastgesteld voor een standaardbodemsamenstelling. 

Aangrijpingspunten voor het verbeteren van het toetsen aan normen gezien de onderliggende 
onderbouwing betreffen: 
0 het meten en toepassen van locatie specifieke verdelingscoefficienten: 
0 het (direct) meten van de (vrije) concentratie in poriewater (zie ook Kamerling& Bisschop, 2000); 
0 het uitbreiden of aanvullen het (standaardlpakket van chemische parameters 
0 het verbeteren en toepassen van standaardiseringsparameters 

0 Het verbeteren van de beo0 rdeling van de actuele effecten in de veldsituatie 
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Biologische parameters 
Wijzigingen in de levensgemeenschap in de bodem kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de 
chemische of fysische samenstelling van het sediment. Dit betekent dat zowel een afname van het 
gehalte van verontreinigingen als de fysische gevolgen van een saneringsingreep op zich meestal 
gepaard gaan met een wijziging van de aanwezige bodemfauna. Dergelijke wijzigingen kunnen door 
inventarisaties worden vastgesteld. Populaties op en in de waterbodem worden echter ook door tal 
van andere factoren beïnvloed. Daarom speelt bij de interpretatie van de resultaten niet zo zeer de 
relatie met het gemeten verontreinigingsniveau een rol, maar staat vooral een vergelijking met een 
referentiesituatie centraal. Juist deze vergelijking met een (gewenste) referentiesituatie is een 
uiteindelijke toetssteen bij het evalueren van het saneringsrendement. Het creëren van meer inzicht in 
het tot stand komen van effecten op de bodemfauna alsmede in de herstelsnelheid van deze fauna na 
afloop van een sanering kan dan ook bijdragen aan inzicht in de wijze van monitoring na de sanering. 
In het Ketelmeer onderzoek is daarom niet alleen met de "standaard" macrofauna inventarisatie van 
het sediment gewerkt, maar is ook gekeken naar de nematodenfauna alsmede naar de fauna die op 
het zogenaamde hard substraat (bijv. stenen, planten) aanwezig is. Dit hard substraat wordt niet 
gesaneerd en kan daarmee tijdens de sanering als refugium dienen en daarmee tevens als bron voor 
de herkolonisatie. Daarnaast zijn er door de aard van het substraat andere soorten aanwezig, die 
meestal niet in zacht substraat gevonden worden. 

Chemisch e en e co toxico logisch e effect - re la ties 
Als planten en dieren worden blootgesteld aan verontreinigende stoffen, kunnen deze stoffen tot 
effecten leiden als enerzijds de stof beschikbaar is voor opname en als anderzijds het betreffende 
organisme ook gevoelig is voor de stof. Het bestaan van verschillen in de gevoeligheid tussen soorten 
is daarmee een belangrijk argument om het simultane gebruik van een aantal bioassays (testbatterij) 
aan te raden bij het beoordelen van effecten van verontreinigde sedimenten. Het uitbreiden van de 
standaard toegepaste testbatterij met enkele andere bioassays vergroot daarmee de kans op het 
aantonen van effecten en zou dus ook de nauwkeurigheid van de beoordeling kunnen vergroten. Dit 
is in het Ketelmeer onderzoek getoetst. In het algemeen zijn de voordelen van de inzet van bioassays 
en bioaccumulatie-testen vooral gelegen in het feit dat respectievelijk de effecten van de beschikbare 
concentratie dan wel de concentratie in het organisme direct gemeten worden. 

Conceptueel kan een verbetering van de verklaarbaarheid verwacht worden als effecten, gemeten in 
bioassays, in verband gebracht worden met concentraties van stoffen gemeten in poriewater. Om te 
onderzoeken of de concentratie in poriewater (de chemisch beschikbare Concentratie) een relatie 
vertoont met de biobeschikbare concentratie worden tevens de resultaten van de bioaccumulatie- 
experimenten in verband gebracht met de gemeten concentraties in poriewater. 

Aangrijpingspunten voor het verbeteren van de beoordeling van de actuele effecten zijn: 
0 het uitbreiden en beoordelen van (ecologische) veld parameters 
o het meten van de beschikbare concentratie in water,sediment en biota (is hierboven ook al 

aangegeven). 
0 het aanvullen van het (standaard)pakket van bioassays 
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Beschikbaarheid 

bepaald door de chemie van een stof en anderzijds door de biologie van het organisme. Het meten 
van de beschikbaarheid van een verontreiniging in relatie tot effecten is lastig, omdat tussen de 
concentratie van een stof in de waterbodem en effecten in organismen o.a. de volgende processen 
van invloed zijn (niet uitputtend): 
0 er bestaan verschillende verschijningsvormen van een stof, de wijze waarop een stof voorkomt is 

afhankelijk van de lokale omgevingscondities (aerobie, zuurgraad, DOC, etc), dit aspect is 
stofspecifiek; 

0 niet alle verschijningsvormen van een bepaalde stof zijn opneembaar, de opneembaarheid van 
stoffen kan verschillen tussen soorten en is daarmee soortspecifiek; 

0 de aanwezige opneembare concentratie van een stof hoeft niet in zijn geheel te worden 
opgenomen, de concentratie waar een organisme aan wordt blootgesteld is niet gelijk aan de 
concentratie die wordt opgenomen; 

0 de concentratie in het organisme weerspiegelt niet altijd de opgenomen concentratie, er kan 
sprake zijn van regulatie en/of metabolisme, dit zijn soort en stof specifieke processen; 

0 de concentratie in het organisme kan effecten veroorzaken, er kan echter ook sprake zijn van 
opslag of accumulatie zonder direct zichtbare effecten. 

2.3 Onderzochte parameters 
Het in 1998 en 1999 uitgevoerde onderzoek omvatte naast de standaardparameters een aantal 
nieuwe parameters. De onderzochte nieuwe parameters hebben enerzijds betrekking op het 
eventueel uitbreiden van het pakket chemische, biologische of ecotoxicologische parameters en 
anderzijds op het anders meten van bepaalde parameters, bijv. door te meten in poriewater, of door 
het uitvoeren van aanvullende metingen om zo het inzicht in effect-relaties te verbeteren (Figuur 5). 
Tabel 2 geeft een overzicht van zowel de standaard als de nieuwe parameters die gemeten zijn en de 
motivatie hiervan. 
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Tabel 2. Overzicht van de in dit Ketelmeer onderzoek gemeten parameters (standaard én nieuw). 
De nieuwe parameter kan een nieuw aspect in beeld brengen (NI, of mogelijk als vervanging dienen (V), dan wel 
als een aanvulling (A) gezien worden (kolom 'motivatie'). In de tweede kolom is aangegeven van welke huidige 
beoordelingsmethode de parameters deel uitmaken. 

standaard pamm eier (H2) Nm/veid Nieuwe param dcr íH3) Motivatie 

Chemie - totaal concentraties 

- Standaard RWS-pakket: 8 metalen, 7 normheld - Organotin verbindingen 

- Organisch koolstofgehalte via gloeirest 
PCBs, 16 PAKs, 22 OCBs 

normheld - Organisch koolstofgehalte via elementair C 

Chemie - 'beschikbare' concentraties 

- Geen meting, maar schatting met normheld - Metaal concentraties in poriewater 
- Metaal concentraties in CaCI, extract 

- TENAX fractie voor PCBs en PAKs 

standaardbodemformule op basis van 
generieke vuistregels - AVS-SEM 

B ioaccum u lat ie 

- Laboratorium test met wormen 

- Gehalten in organismen uit het veld 

veld 

veld 

- Laboratorium test met mosselen 
- In situ veld test met mosselen 
- Geen aanvullende parameter toegepast 

Ecotoxicologische eff eden 

Bioassays met: veld Bioassays met: 
- Microtox test - raderdiertje (Rotoxkit F) 
- watervlo (ûaphnia magna) 
- muggenlarven (Chironomus riparius) 

- DR-CALUX 
- ER-CALUX 

- Inzicht in oorzaken via Toxic Unit veld - Inzicht in oorzaken via een TIE-onderzoek 
analyse 

- Macrofauna in sediment 

- Kaakafwijkingen 

Ecologie 

veld - Meiofauna (nematoden) 

veld 
- Macrofauna op hard substraat 

- N  

- v  

- V O f A  
- V O f A  
- A  
- V O f A  

- A  
- A  

- A  
- N O f V  
- N  
- A  

- N  
- A  

2.4 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk zijn de doelstelling en achtergronden geschetst. De beoordeling van de 
waterbodemkwaliteit in het Ketelmeer met de standaard parameters en methoden komt in hoofdstuk 
3 aan de orde. De betekenis van de aanvullende, nieuwe parameters en de onderlinge relaties zijn in 
hoofdstuk 4 uitgewerkt. Hoofdstuk 5 vat de belangrijkste leereffecten samen voor het meten van de 
kwaliteit van het sediment in het Ketelmeer in relatie tot de sanering van het Ketelmeer. 
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3. 

3.1 

Een vergelijking van bestaande methoden voor de 
beoordeling van de waterbodem kwaliteit van het 
Ketelmeer 
Op dit moment bestaan er een drietal methoden om de ecologische risico's van verontreinigde 
waterbodems te beoordelen: klassificatie volgens de klassenindeling, volgens MTR- en ER-waarden 
en de TRIADE-systematiek. Eén van de belangrijkste onderlinge verschillen is de mate waarin deze 
beoordelingen gebruik maken van kennis en gegevens over effecten op organismen. Het uitvoeren 
van een beoordeling van verontreinigde sedimenten op basis van totaalgehalten in het sediment 
(zoals bij de klassenindeling en MTR- of ER-waarden) kan daarbij gezien worden als een eerste- 
lijnsbeoordeling met een eenvoudige of voorlopige risicoschatting als resultaat. De TRIADE- 
systematiek is een meer uitgebreide risicobeoordeling, die daarom vaak als tweede-lijnsbeoordeling 
wordt gebruikt. Hierdoor kan verwacht worden, dat ook de resultaten van de uitgevoerde 
beoordeling verschillen laten zien. Aan de hand van het huidige onderzoek in het Ketelmeer zijn deze 
drie methoden met elkaar vergeleken. 

Beoordeling op basis van de klassenindeling 
Allereerst is de verontreinigingsgraad beoordeeld op basis van de systematiek zoals beschreven in de 
Evaluatie Nota Water, waarbij voor wat betreft de normen gebruik is gemaakt van de waarden zoals 
opgenomen in de qde Nota Waterhuishouding. In figuur 2 worden de resultaten hiervan samengevat. 

U 

Diepte profiel: Kiasseindeliug NW4: 
Klasse0 

0 Klasse 2 
W ìüasse 3 

Klasse4 
Sl : Siibnjk referentie monster 
Sd: Zandtg referentie monster 

50 cm 

Y 

RIZA Lelystad 4% 
ai 

Figuur 2 :  Resultaten van de beoordeling van de verontreinigingsgraad op basis van de klassenindeling middels de 
waarden opgenomen in de vierde Nota Waterhuishouding. 
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3.2 

Uit deze figuur blijkt dat de slibrijke 10 cm toplaag in het Ketelmeer op een aantal plaatsen als klasse 
IV wordt beoordeeld. Dit komt goed overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken (Platteeuw 
e t  al., 1993; van Bakkum en Hoetjes, 1993). In al de klasse IV monsters wordt deze beoordeling 
uitsluitend bepaald door de zink concentratie. De concentraties van de metalen cadmium, koper en/of 
kwik veroorzaken in veel gevallen een klasse I 1 1  beoordeling. De PCB- en OCB-concentraties worden 
veelal beoordeeld als klasse II tot 1 1 1 ,  terwijl de PAK’S als groep vooral in klasse I I  (en soms lil) vallen. 
De zandige monsterpunten uit de toplaag van het Ketelmeer zijn minder sterk verontreinigd en 
variëren tussen een klasse O en II beoordeling. Ook de bovenste centimeter van het sediment is (in 
het geval van een slibrijke klasse IV toplaag) minder sterk verontreinigd in vergelijking tot de 0-10 cm 
laag en wordt in géén van de gevallen als klasse IV beoordeeld. De vier sedimentmonsters uit de 
dieper gelegen Ym-bruin laag worden alle vier als klasse IV beoordeeld en wederom speelt het metaal 
zink in alle gevallen een rol. Aanvullend werden echter ook de concentraties cadmium, koper en 
arseen af en toe als klasse IV beoordeeld. Ook voor de overige verontreinigingen liggen de 
concentraties veelal hoger in vergelijking tot de toplaag en zowel de PCB-, OCB- als PAK- 
concentraties worden in alle vier de monsters als klasse I11 beoordeeld. De dieper gelegen 
sedimentlagen, die niet als Ym-bruin werden gekarakteriseerd, worden allen als klasse I of I1 
beoordeeld, met uitzondering van het slibrijke sediment uit het Vossemeer, dat vreemd genoeg sterk 
verontreinigd blijkt te zijn (klasse IV door zink en klasse 1 1 1  door PCB en OCB). 

Beoordeling op basis van MTR- en ER-waarden 
In aanvulling op bovenstaande beoordeling van de in het sediment aanwezige verontreinigingen via 
de welbekende klassenindeling, is ook gekeken naar overschrijdingen van MTR- en ER-waarden (zie 
de Vierde Nota waterhuishouding of Van de Guchte e t  al., 2000). Ook deze toetsing wordt 
uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde totaalgehalten in het sediment. De resultaten hiervan zijn 
in figuur 3 opgenomen en gebaseerd op de maximale overschrijdingsfactor, die per locatie voor een 
individuele stof werd waargenomen. 

h, 

U 
+- I J W l  

4 2P Jr. 9” 
Diepte profiel: Kiasseindeiing MTR: 

<Streefwaarde 

0 MTR<X<SMTR 
0 o ~ t t . I i j h  l‘1c.1 ~ l : ì i ~ c l  

50 cm 

Sl Slibnjk referentie monster 
Sd Zandig referentie monster 

RIZA Lelystad 

Figuur 3. Resultaten van de beoordeling van de verontreinigingsgraad op basis van overschrijdingen van 
MTR-waarden. 
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De ernstigste overschrijdingen worden geconstateerd voor de groep van de PCBs. In alle slibrijke, 10 
cm toplaag monsters uit het Ketelmeer overschrijden de PCB-concentraties de MTR-waarde (4 pg/kg 
ds) met meer dan een factor 5 en in 50% van de gevallen zelfs met meer dan een factor 1 O. Ook in 
de slibrijke 0-1 cm alsmede de meer zandige toplaag worden MTR-waarden door de PCBs 
overschreden, maar in de meeste gevallen ligt deze factor onder de 5. Daarnaast blijken ook de PAKs 
en OCBs in vrijwel alle slibrijke monsters de MTR-waarden te overschrijden. Bij de PAKs betreft dit 
veelal naftaleen, benz(a)anthraceen, fenanthreen en/of anthraceen, terwijl binnen de OCBs vooral 
DDT/DDD/DDE en hexachloorbenzeen van belang zijn. Ook binnen de groep van de metalen 
worden overschrijdingen van MTR-waarden in de toplaag van het Ketelmeer vastgesteld. Deze 
overschrijdingen zijn echter vrij beperkt in zowel ernst (max. factor 3 groter dan MTR) als in aantal 
(circa 30% van de monsters). 
De concentraties van de meeste stoffen in de Ym-bruin laag waren hoger dan in de bijbehorende 
toplaag. De MTR-overschrijdingsfactoren laten dan ook hogere waarden zien. Daarentegen werden 
er vrijwel geen MTR-waarden overschreden in de dieper gelegen sedimentlagen, die niet als Ym bruin 
getypeerd waren. 

De beeldvorming ten aanzien van ecologische risico's op basis van MTR-waarden verschilt daarmee 
van de bovenstaande klassenindeling. Afgezien van het feit, dat op basis van MTR-waarden meer 
monsters het predikaat 'ernstig' krijgen, komt dit verschil vooral tot uiting in de verbindingen, die 
uiteindelijk van doorslaggevend belang in de beoordeling zijn. Terwijl de klassenindeling sterk wordt 
gedomineerd door de zink concentraties, blijken nu vooral PCBs, OCBs en PAKs de MTR-waarden te 
overschrijden. 

In aanvulling op bovenstaande overschrijdingen van MTR-waarden is ook gekeken naar eventuele 
overschrijdingen van ER-waarden, rekening houdend met de risico's voor doorvergiftiging. Dit was 
voor cadmium bij een aantal monsters het geval. Dit lijkt opmerkelijk daar cadmium in het merendeel 
van de gevallen de MTR-waarde niet overschrijdt. Dit verschil wordt echter veroorzaakt doordat het 
MTR geen rekening houdt met de risico's voor doorvergiftiging (althans voor de metalen), terwijl de 
gebruikte ER-waarde dit risico juist wel meeweegt. Het ER voor cadmium exclusief de risico's voor 
doorvergiftiging wordt (logischerwijs) niet overschreden. Afgezien van cadmium bleken ook de 
gehalten aan DDT/DDD/DDE, a-endosulfan en hexachloorbenzeen in sommige monsters het ER net 
te overschrijden. Voor de PCBs kon de vergelijking niet worden uitgevoerd daar er voor deze 
stofgroep nog geen ER-waarden zijn vastgesteld. 
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3.3 Biotisch effect onderzoek 
Het ecologische risico hangt sterk af van de mate waarin contaminanten beschikbaar zijn voor 
organismen. In beide hierboven beschreven methoden wordt deze beschikbaarheid echter niet of 
nauwelijks meegewogen, daar uitsluitend naar de totaal concentraties (gecorrigeerd naar 
standaardbodem) van een beperkt aantal stoffen gekeken wordt. Om de rol van de beschikbaarheid 
beter te  verdisconteren en om een beeld te krijgen van de mogelijke effecten van niet geanalyseerde 
verbindingen is in het Ketelmeer onderzoek tevens gekozen voor een effectgerichte beoordeling van 
de bodemkwaliteit conform de methoden toegepast in eerder biotisch effectonderzoek in de Zuidrand 
(BEO Nieuwe Merwede, Haringvliet, Hollandsch Diep en Dordtsche Biesbosch; Den Besten, 1993; 
1997; Eys en den Besten, 2001) en overeenkomstig hetgeen in de recente (concept) richtlijn voor een 
Nader Onderzoek van de waterbodem is verwoord (Elswijk, 2000). Hierbij wordt gekeken naar twee 
sporen: de beoordeling van directe effecten (spoor A) en het risico van doorvergiftiging (spoor B). 
Binnen elk van deze sporen worden ecologische gegevens (bijv. in de bodem aanwezige organismen) 
gecombineerd met bioassays in het laboratorium en chemische analyses aan sediment en organismen. 
Het oordeel wel/geen actueel ecologisch risico wordt vervolgens afgeleid door deze gegevens te 
integreren volgens de Triade benadering (Chapman, 1986; Den Besten et al . ,  1995; Van de Guchte, 
1991 ). In de gevolgde systematiek vormen bioassays de schakel tussen veldwaarnemingen 
(aanwijzingen dat bodemverontreinigingen effecten veroorzaken) en chemische bodemkwaliteit 
(mogelijke oorzaak van de effecten). Een actueel risico wordt geconcludeerd wanneer er sprake is van 
ernstige effecten op bodemorganismen (spoor A) of een ernstig risico via bioaccumulatie (spoor B) 
(Elswijk, 2000). 
N.B. Voor het onderzoek uitgevoerd met sedimentmonsters afkomstig uit diepere sedimentlagen is, 
wegens het ontbreken van macrofauna, alleen gekeken naar effecten in bioassays en de 
verklaarbaarheid daarvan. Wel is in dat geval als aanvullende eis gesteld, dat in minimaal 2 van de 
gebruikte bioassays een negatief effect moet zijn vastgesteld, waarvan er minimaal één als ernstig is 
geclassificeerd. 

Y 

>iepte profiel: Direct ecologisch risico: 
Geen actueel risico 

0 Actueel risico; geen duidelijke 
overeenkomst met chemie 
Actueel risico 
Onbekend 

,:::fl 
50 cm 

Si : Shbnjk referentie monsiei 
S d  Zandig referentie monster 

SI Sd 

Figuur 4-a. Resultaten van de beoordeling van directe effecten op basis van de methodiek verwoord in de (concept) 
richtlijn Nader Onderzoek Waterbodem (Elswijk, 2000). 
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Voor wat betreft de directe effecten (figuur 4-a) wordt er voor de slibrijke toplaag veelal (circa 60% 
van de monsters) geconcludeerd dat actuele ecologische risico's aanwezig zijn, alhoewel de relatie 
met de onderzochte verontreinigingen niet altijd eenduidig is. Daarentegen luidt het oordeel voor de 
zandige toplaag monsters in vrijwel alle gevallen "geen ecologische risico's'' op basis van het directe 
spoor. Dit ondanks de aanwezigheid van effecten op benthos én in bioassays. De reden hiervoor is 
gelegen in het feit, dat de waargenomen effecten als matig worden beoordeeld, bioassays de 
veldwaarnemingen niet ondersteunen en/of doordat de effecten niet verklaarbaar zijn op basis van 
het uitgevoerde standaard pakket aan chemische analyses (totaal concentraties standaardbodem). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de beoordeling op het identificeren van ernstige én eenduidige 
effecten is gericht. Het feit dat op sommige lokaties matige risico's en onduidelijke of moeilijk 
verklaarbare effecten worden waargenomen indiceert dat chemische stress ook op dergelijke lokaties 
toch een rol kan spelen. 
In de diepere sedimentlagen komt het verschil tussen ernstig verontreinigde Ym-bruin laag en de 
schone onderlaag duidelijk naar voren: alle vier de onderzochte Ym-bruin monsters veroorzaken in 
minimaal 2 bioassays effecten, waarvan er minimaal één als ernstig wordt beoordeeld, terwijl in de 
schonere onderlaag monsters de meeste bioassays geen effect laten zien en in sommige gevallen 
vooral matige effecten worden aangetroffen maar dan in ten hoogste één bioassay per monster. 
Bij de beoordeling van de verklaarbaarheid van de effecten komen vooral zware metalen naar voren 
als de stofgroep waarvan de toxiciteit dermate hoog is dat de waargenomen effecten kunnen worden 
verklaard. Aanvullend kunnen PAK'S aan het effect hebben bijgedragen. Risico's op doorvergiftiging 
naar andere organismen (indirecte risico's) worden vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van 
PCBs, cadmium en kwik. 

Voor wat betreft de risico's voor doorvergiftiging (figuur 4-b) wordt geconcludeerd, dat de 
concentraties van cadmium, kwik en PCB's in mosselen uit het Ketelmeer duidelijk verhoogd zijn. Het 
gaat hierbij vooral om verhoogde risico's maar in sommige gevallen ook om ernstige risico's. Ook in 
vissen en waterplanten worden dergelijke ernstige overschrijdingen geconstateerd. De uitgevoerde 
bioaccumulatie testen met wormen in het laboratorium laten vergelijkbare overschrijdingen van de 
criteria zien, die wederom veelal als "verhoogd" en soms als "ernstig" worden geclassificeerd. 
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Geen actueel risico 

10 cm 'mm 0 Verhoogd risico 

50 cm 

SI Sùbnjk referenue monster 
Sd. Zanchg referentie monster 

RIZA Lelystad 

iguur 4-b. Resultaten van de beoordeling van indirecte effecten op basis van de methodiek verwoord in de 
(concept) richtlijn Nader Onderzoek Waterbodem (Elswijk, 2000). 
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Een vergelijking met eerder onderzoek 
De ecologische risico's van de in het Ketelmeer sediment aanwezige verontreinigingen werden reeds 
uitvoerig bestudeerd in het begin van de jaren '90 (Nader Onderzoek Ketelmeer, zie Platteeuw et al., 
1993). Daarnaast werd in 1995-1 996 ecotoxicologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de 
baggerproeven (Van Bakkum en Hoetjes, 1996). In beide onderzoeken werd conform de TRIADE- 
methode, gekeken naar effecten op de macrofauna, effecten in laboratorium bioassays en naar de 
mate van bioaccumulatie. Daar de conclusies uit het onderzoek van 1995-'96 (voor wat betreft de 
situatie voor aanvang van de baggerproeven) op hoofdlijnen overeenkomen met die van het Nader 
Onderzoek worden beide onderzoeken hieronder samengevat besproken. 

Binnen de macrofauna bleken in 1990 vooral de vermindering van dichtheden van zowel 
muggenlarven als wormen met een toenemende verontreinigingsgraad te correleren. Wel dient hierbij 
gerealiseerd te worden, dat deze afname in dichtheid ook gecorreleerd was aan verschillen in het 
lutum- en organisch stofgehalte en dat de dichtheid van muggenlarven ook negatief beïnvloed leek 
te worden door lokaal optredende hogere dynamiek van sedimentatie- en resuspensiefluxen. Als de 
weergegeven dichtheden worden vergeleken met criteria zoals voorgesteld door Den Besten (1 997), 
dan blijken de dichtheden van zowel muggenlarven als wormen op een aantal locaties binnen het 
Ketelmeer ook als ernstig beoordeeld te worden. 
Om te beoordelen of deze afwijkingen in de macrofauna samenstelling mogelijk verband houden met 
de in het sediment aanwezige verontreinigingen, hebben beide onderzoeken aandacht besteed aan 
negatieve directe effecten. Samenvattend blijkt uit deze studies, dat negatieve effecten zijn 
aangetoond op een groot aantal verschillende organismen zoals bacteriën, algen, watervlooien en 
ander zooplankton, poelslakken, mosselen, wormen, muggenlarven en vissen. Daarnaast is gekeken 
naar de mate van bioaccumulatie en de mogelijke indirecte risico's die dit zou kunnen hebben voor 
organismen hogerop in de voedselketen. Hieruit bleek dat metaalgehalten in muggenlarven uit het 
Ketelmeer niet veel verschilden met gehalten in muggenlarven uit de Oostvaardersplassen, maar dat 
de PCB en OCB gehalten wel duidelijk verhoogd waren. Op basis van de PCB analyses werd tevens 
geconcludeerd, dat de gehalten aan deze stoffen in macrofauna een ernstig risico kunnen vormen 
voor predatoren. Via laboratorium en mesocosms studies werd aangetoond, dat de gehalten in 
experimenteel aan het sediment blootgestelde wormen en muggenlarven over het algemeen goed 
overeenkomen met de gehalten in deze organismen, verzameld in het veld. In het beoordelen van de 
ecologische risico's als gevolg van doorvergiftiging en vooral voor de nut en noodzaak discussie was 
dit een belangrijke conclusie, daar dit aangeeft dat het merendeel van de opgehoopte 
verontreinigingen inderdaad uit het verontreinigde sediment afkomstig is en niet uit het 
oppervlaktewater. 
Daarnaast liet de studie uit 1995-'96 toe om op basis van één locatie te kijken naar de gevolgen van 
het baggeren voor de ecologische risico's. Als eerste viel hierbij op dat er na afloop van het baggeren 
geen directe, toxische effecten in een vijftal bioassays werden aangetoond, terwijl dit wel het geval 
was in drie van de vijf testen vóór het baggeren. Dit duidt dus op een vermindering van de 
ecologische risico's als gevolg van het baggeren. Daarnaast werd ook gekeken naar de mate van 
bioaccumulatie. Deze werd echter nog steeds als ernstig beoordeeld. Daarnaast leek de biologische 
beschikbaarheid van de PAKs na sanering hoger te zijn dan voor de ingreep. Alhoewel het hier een 
éénmalige waarneming betreft zou dit in de beoogde monitoring onderwerp van nadere studie 
kunnen zijn, waarbij als aanvullende vraag zal moeten worden nagegaan of dit verschil in 
biobeschikbaarheid van tijdelijke aard is. 

Samenvattend komen de uitgevoerde ecotoxicologische onderzoeken (Nader Onderzoek; onderzoek 
inzake baggerproeven en huidig onderzoek) goed met elkaar overeen daar alle drie de onderzoeken 
constateren dat de macrofauna qua dichtheid en soortsamenstelling afwijkt van vastgestelde 
normaalwaarden. Ook zijn er in al deze onderzoeken negatieve effecten waargenomen op veel 
soorten lagere organismen (die over het algemeen als matig worden geclassificeerd) en was er sprake 
van verhoogde risico's op doorvergiftiging. Tenslotte werd in een aantal gevallen geconcludeerd, dat 
deze effecten aannemelijk waren op basis van de resultaten van in het sediment uitgevoerde 
chemische analyses. 
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3.5 Een onderlinge vergelijking van de drie methoden 
In de drie hierboven besproken beoordelingen is gekeken naar individuele locaties. In tabel 2 zijn deze 
individuele beoordelingen samengevoegd tot een mediaan oordeel over slibrijke dan wel zandige 
toplagen, de Ym bruin laag en de daaronder gelegen, niet tot licht verontreinigde laag. Bij het 
samenstellen van deze tabel zijn allereerst de locaties waar zowel in 1998 als in 1999 werd 
bemonsterd tot één oordeel samengevoegd door het ernstigste oordeel als maatgevend te nemen. 
Vervolgens is gekeken naar de mediane waarde van de resterende Ketelmeer locaties (excl. de 
locaties op het transect naar het Vossemeer en het Vossemeer zelf). Alhoewel er op detail niveau 
verschillen werden geconstateerd tussen de beoordeling van individuele locaties, blijkt uit deze 
samenvattende beoordeling dat de drie uitgevoerde beoordelingen consistent zijn in het oordeel over 
zowel de Ym bruin laag (die in alle gevallen als ernstig verontreinigd worden geclassificeerd) als de 
dieper gelegen laag onder de Ym bruin laag (niet verontreinigd; geen risico's). 
Verschillen worden echter geconstateerd in zowel de slibrijke als de zandige 10 cm toplaag. Voor de 
slibrijke toplaag wordt de ernst van de verontreiniging op basis van de totaal concentraties in het 
sediment (na standaardisatie) als ernstig geclassificeerd, terwijl het uitgevoerde biotische effect 
onderzoek vooral matig risico's indiceert. Dit laatste komt deels doordat er geen effecten in de 
bioassays werden aangetroffen en deels doordat de verklaarbaarheid van de wel waargenomen 
effecten in bioassays niet in alle gevallen voldoende was. Dit laatste zou kunnen duiden op de 
aanwezigheid van andere stoffen, die ook een toxisch effect veroorzaken, maar chemisch niet zijn 
geanalyseerd. Aan de andere kant zijn deze andere stoffen ook niet beoordeeld in de klassenindeling 
en MTR-classificaties, waardoor op deze manier de drie systemen beter vergelijkbaar blijven. In de 
zandige toplaag wordt een matig risico geconstateerd op basis van MTR-waarden, terwijl de andere 
twee methoden geen risico indiceren. 

Een ander verschil betreft de kritische stofgroep. Duidt de klassenindeling vooral op een risico als 
gevolg van de aanwezige metalen, MTR-overschrijdingen duiden juist op risico's als gevolg van de 
aanwezige organische microverontreinigingen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij het 
vaststellen van MTR-waarden voor metalen het indirecte risico op doorvergiftiging niet is 
meegenomen, terwijl dit voor de organische microverontreinigingen wel het geval is. Het biotisch 
effect onderzoek geeft, zoals verwacht, een integratie. De directe effecten op organismen worden 
vooral verklaard door metalen en in tweede instantie door de PAKs, terwijl bij de risico's voor 
doorvergiftiging vooral de PCBs (naast Cd en Hg) een rol van betekenis spelen. 

Tabel 2.  Samenvattend overzicht van de resultaten van de beoordeling van de ernst van de 
verontreinigingsgraad in het Ketelmeer op basis van een drietal methoden. 

Klassenindeling MTR-waarden Biotisch effect 
Slib Zand Slib Zand Slib Zand 

bovenste 1 cm 

top 10 cm 

Ym bruin 

dieper gelegen laag 

kritische stofgroep metalen metalen PCBs PCBs metalen metalen 

Classificatie criteria: 

groen: klasse 0+1 < MTR geen actueel ecol. risico 
geel: klasse 2+3 >MTR maar <factor 10 matig risico 
rood: klasse 4 >I0 de MTR ernstig risico 

Klassenindeling MTR-waarden Biotisch effect 
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4. 

4.1 

De betekenis van nieuwe parameters 
Binnen het huidige Ketelmeer onderzoek is een behoorlijke inspanning geleverd om te kijken of de 
huidige wijze, waarop vooral de ecologische risico's van een waterbodemverontreiniging bepaald 
worden, verder verbeterd kan worden. Dit betreft enerzijds parameters, die de risico's van 
stofgroepen in beeld brengen, die tot nu toe niet in de beoordeling werden meegewogen. Anderzijds 
betreft dit tevens parameters, die mogelijk bestaande metingen kunnen aanvullen of vervangen. Deze 
parameters worden hieronder besproken op basis van de indeling zoals weergegeven in tabel 2 (zie 
inleiding, 2.3). 

Chemie - totaal concentraties 
Voor het Ketelmeer onderzoek zijn, ter aanvulling op het standaard pakket van Rijkswaterstaat, ook 
de totaalgehalten van enkele organotinverbindingen bepaald. Tevens is het organisch koolstof 
gehalte niet alleen vastgesteld via de gebruikelijke gloeirest methode maar ook via het bepalen van 
het elementair koolstofgehalte. 

Organotinverbindingen maken tot nu toe geen onderdeel uit van het standaard pakket chemische 
analyses voor verontreinigde waterbodems. Toch zijn er, vooral in het mariene milieu, steeds meer 
resultaten die aangeven dat deze groep verbindingen wel degelijk risico's met zich kan meebrengen 
(e.g. Evers et al., 1995; Martin et al., 1989; Matthiessen and Cibbs, 1998). Daarnaast is bekend, dat 
de ernst van de verontreiniging van watersystemen met organotinverbindingen niet synchroon loopt 
met die van de meer klassieke verontreinigingen (het 'standaard RWS pakket'), die vooral in de 
zestiger en zeventiger jaren piekten. Bij het opzetten van het Ketelmeer onderzoek is daarom besloten 
om alleen de gehalten van organotinverbindingen in de 10 cm toplaag van het sediment te 
bestuderen en niet in de Ym-bruin laag. Tevens is gekeken naar de gehalten in het zwevende stof dat 
nabij Kampen werd verzameld om zo een indruk te  krijgen van de gehalten in een nieuw te vormen 
toplaag. Om de mogelijke risico's als gevolg van de aanwezigheid van organotinverbindingen te 
kunnen beoordelen zijn de concentraties vergeleken met de MTR-waarden zoals weergegeven in de 
Vierde Nota Waterhuishouding. De grootste MTR-overschrijding is geconstateerd voor tributyltin en 
bedraagt een factor 3,5. Ook fenyltinverbindingen, en dan vooral de mono-fenyl, zijn aangetroffen. 
De MTR-waarde voor trifenyltin is niet overschreden. 
Het gestandaardiseerde totaalgehalte aan butyltin verbindingen was in het zwevende stof ongeveer 
een factor twee lager dan in de vier slibrijke toplaag monsters uit het Ketelmeer en gelijk aan het 
gehalte in de slibrijke toplaag van het Vossemeer. Een verlaging van de butyltin concentraties als 
gevolg van de sanering kan dan ook verwacht worden, waarbij aangetekend dient te worden, dat de 
gehalten in de nieuw te vormen toplaag waarschijnlijk om en nabij het MTR zullen liggen. Ernstige 
risico's als gevolg van de aanwezigheid van organotinverbindingen zijn dan ook niet te verwachten. 
Wel dient gerealiseerd te worden, dat de huidige, sterke correlatie tussen het organotingehalte in de 
10 cm toplaag en de gehalten aan allerlei andere contaminanten (metalen, PCBs, PAKs en OCBs) kan 
verschuiven als gevolg van de sanering. Daarnaast zijn organotinverbindingen stoffen die recent nog 
al wat commotie hebben veroorzaakt. Dit, tezamen met het feit, dat er eigenlijk vrij weinig gegevens 
voorhanden zijn over de concentraties van deze stoffen in het zoete milieu, maakt het wenselijk om 
veranderingen in de organotingehalten door de sanering te volgen. 

O rganotin 
Het volgen van veranderingen in de concentraties van organotinverbindingen door de 
sanering wordt zinvol geacht. De reden hiervoor is meer gelegen in het opdoen van 
kennis over deze relatief nieuwe probleemgroep dan in het creëren van nieuwe 
inzichten in het al dan niet aanwezig zijn van ecologische risico's in het Ketelmeer 

I 
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Een van de meest bepalende parameters bij onderzoek naar gedrag en effecten van verontreinigingen 
in sediment is het organisch koolstof (OC) gehalte. Dit gehalte wordt vaak op een indirecte manier 
bepaald: via een gloeirest bepaling en een omrekeningsfactor wordt een organisch stofgehalte 
gerapporteerd. Uit dit organisch stofgehalte kan (weer via een omrekeningsfactor) het organisch 
koolstofgehalte worden berekend. Op zowel de gloeirest bepaling als de gehanteerde 
omrekeningsfactoren wordt kritiek geleverd. Zo heeft het RIKZ reeds in 1996 gewezen op het feit dat 
"de gloeiverliesmethode tot zeer uiteenlopende resultaten kan leiden en niet eenduidig is om te 
rekenen naar organisch stof" (Smedes, 1997). Verder kunnen de gehanteerde omrekeningsfactoren 
per gebied verschillen vertonen. In het Ketelmeer onderzoek is derhalve naast de standaard bepaling 
van OC via gloeiverlies ook een directe meting van OC (elementair C) uitgevoerd. 
Ook de resultaten van het onderzoek in het Ketelmeer illustreren nogmaals dat de relatie tussen het 
OC gehalte bepaald via de gloeiverlies methode geen 1 op 1 relatie met het OC gehalte gebaseerd 
op de elementair koolstof methode laat zien. De verhouding tussen elementair OC en gloeiverlies OC 
is voor het Ketelmeer gemiddeld een factor 1,5 maar in een enkel geval zelfs nog hoger (2,5). Dit 
betekent, dat de beoordeling van verontreinigde sedimenten iets anders uitvalt wanneer de gemeten 
elementair OC-gehaltes gebruikt worden, daar de gestandaardiseerde gehalten van vooral de 
organische microverontreinigingen iets lager liggen. Daarnaast dient gerealiseerd te worden dat deze 
factor van 1 5  voor een ander gebied ook weer anders zou kunnen liggen. Voor het Ketelmeer bleek 
het verschil voor de klassenindeling vrij beperkt in omvang, daar in geen van de monsters de 
eindbeoordeling verandert bij het gebruik maken van elementair koolstof in plaats van de gloeirest. 
Verschuivingen treden vooral op binnen de PCBs (1 0% minder klasse 3) en enkele OCBs (vooral 
hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieen), terwijl de eindbeoordeling meestal bepaald werd door 
het metaalgehalte. De overschrijdingen van MTR-waarden laten daarentegen wel verschillen zien, 
omdat daar de grootste overschrijdingen juist voor de organische microverontreinigingen zijn 
geconstateerd. 

Elementair koolstof 
Het Ketelmeer onderzoek illustreert wederom de beperkingen van de 
gloeirestmethode. Er wordt daarom ten sterkste aanbevolen om bij het beoordelen van 
verontreinigde sedimenten de gloeiverlies methode te vervangen door het bepalen van 
het elementair organisch koolstofgehalte. 

Waterbodems Advies en Uitvoering 
AKWA-rapport nr. 04.007 

juli 2004 
pagina 26 van 52 



4.2 Chemie - beschikbare concentraties 
Zoals reeds eerder is aangegeven is er bij het huidige onderzoek in het Ketelmeer zeer veel aandacht 
besteed aan het karakteriseren van de beschikbare fractie. De belangrijkste reden hiervoor is de 
wetenschap dat de mate van beschikbaarheid van verontreinigingen sterk kan verschillen tussen 
locaties en het feit dat dergelijke verschillen niet volledig worden afgedekt door gebruik te maken van 
de zogenaamde standaard bodem. De verwachting is dan ook dat het karakteriseren van deze 
beschikbare fractie het inzicht in de aanwezige risico's zal verbeteren. Dit inzicht kan betrekking 
hebben op een aantal aspecten, namelijk: 
1 . Verspreidingsrisico naar het grondwater 

Voor een risicoschatting lijkt het beter om poriewater concentraties in onbehandeld sediment te 
meten dan om deze te schatten op basis van verdelingsevenwichten en totaalconcentraties (al 
dan niet gestandaardiseerd) 

2. Directe risico's voor lagere organismen als gevolg van toxische effecten 
Zeker met het oog op een eventuele sanering is het wenselijk om in enigerlei mate zekerheid te 
krijgen over de causale relatie tussen de aanwezige mix van verontreinigingen en toxische 
effecten op organismen. Tot nu toe worden hiertoe onder andere bekende toxiciteitsgrenzen in 
water omgerekend naar grenzen voor waterbodems uitgaande van de eerder genoemde 
verdelingsevenwichten. Het meten van de daadwerkelijke poriewater concentraties maakt een 
dergelijke stap wellicht meer inzichtelijk of zelfs overbodig. 

3. Risico's op doorvergiftiging als gevolg van bioaccumulatie 
Inzicht in de biologisch beschikbare fractie zou het begrip inzake de relatie tussen de in het 
sediment aanwezige concentraties en de door bodemfauna geaccumuleerde verontreinigingen 
kunnen verbeteren. Met dergelijke metingen zou ook de schatting van doorvergiftigingrisico's 
voor die locaties waarvoor geen bioaccumulatietest is uitgevoerd kunnen verbeteren. 

4. Bij het opstellen van normen voor verontreinigde waterbodems zijn aannames gedaan over de 
beschikbaarheid van verontreinigingen in sediment. Indien de actuele veldsituatie op een 
bepaalde locatie niet met deze aannames in overeenstemming is, kan dit gevolgen hebben voor 
het oordeel over de ernst van de verontreiniging. 

Voor het Ketelmeer onderzoek is hiertoe een combinatie van technieken ingezet bestaande uit metaal 
analyses in poriewater (zowel anaeroob als aeroob gewonnen), in CaCI, extracties en in AVS-SEM 
analyses. Daarnaast is het beschikbare gehalte van organische microverontreinigingen (PAKs, PCBs en 
OCBs) in beeld gebracht via TENAX bepalingen. 

Ad 1) Verspreidingsrisico naar het grondwater 
De risico's van verspreiding zijn niet gedetailleerd bestudeerd. Nu is echter reeds vast te stellen, dat 
het daadwerkelijk meten van de meer beschikbare fracties aan verontreinigingen een dergelijke, 
beoordeling duidelijk zal verbeteren. Voor de metalen is bijvoorbeeld vastgesteld dat de in het 
poriewater gemeten metaalconcentraties veel hoger waren dan verwacht. Het verschil tussen deze in 
situ verdeling over de vaste fase en het poriewater en de theoretisch verwachte verdeling op basis 
van de landelijk gebruikte partitiecoëfficienten (figuur 5) varieert tussen de metalen. Gemiddeld 
genomen moet met circa een factor 10 rekening gehouden worden. Ook het verspreidingsrisico zal 
daarmee dus hoger liggen. Deze relatief hoge beschikbaarheid van de metalen wordt verder 
ondersteund door de SEM-AVS metingen. Deze illustreren dat op veel plaatsen in het Ketelmeer 
onvoldoende sulfide aanwezig is om de metalen volledig vast te leggen. Dit gaat dan vooral om de 
metalen nikkel en zink, terwijl metalen als cadmium, koper en lood (vanwege een ander 
oplosbaarheidsproduct met sulfiden) waarschijnlijk wel kwantitatief zijn vastgelegd. Dit betekent 
tevens dat de risico's van verspreiding van cadmium, koper en lood naar het grondwater 
verwaarloosbaar zijn. 

Voor het schatten van de verspreidingsrisico's van organische microverontreinigingen maken de 
meeste modellen gebruik van de aanname dat deze verontreinigingen volledig beschikbaar zijn 
('worst case scenario'). In een dergelijk scenario wordt voorbij gegaan aan de rol van DOC (dissolved 
organic carbon). Organische microverontreinigingen lossen relatief makkelijk op in DOC en zijn 
hierdoor goed verspreidbaar, maar in deze vorm zijn ze waarschijnlijk niet beschikbaar voor opname. 
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Figuur 5. Overzicht van de verschillen in de Kp-waarden (=concentratie in vaste fase gedeeld door concentratie in 
poriewater) zoals die in de normstelling worden gehanteerd versus de waarden die in het Ketelmeer experimenteel 
werden vastgesteld. 

De beschikbaarheid van organische microverontreinigingen kan echter ook gemeten worden via de 
TENAX methode. Onderzoek toont namelijk aan dat in de 6-uurs TENAX fractie (zoals in het huidige 
onderzoek werd toegepast) de helft van de beschikbare organische microverontreinigingen wordt 
geëxtraheerd (Cornelissen e t  al., 2000). Correctie van deze gehalten met een factor 2 geeft daarmee 
de beschikbare ge halten. 

In tegenstelling tot bovenstaande aanname dat alle organische microverontreinigingen beschikbaar 
zijn, leveren deze gecorrigeerde TENAX-metingen een ander beeld, waarbij voor sommige locaties en 
dieptes slechts 10% van de aanwezige PAKs, PCBs of OCBs beschikbaar blijkt te zijn. De variatie 
tussen de sedimentmonsters is echter groot. Zo zijn er ook sedimentmonsters waarvoor bovenstaande 
aanname van "volledige beschikbaarheid" inderdaad blijkt op te gaan. Incorporeren van dergelijke 
metingen aan de beschikbare fractie zouden dan ook, net zoals bij de metalen, tot een andere 
beoordeling van het verspreidingsrisico kunnen leiden. In tegenstelling tot de metalen, gaat het voor 
de organische microverontreinigingen dan veelal om een verlaging van het risico. Hierbij wordt 
voorbij gegaan aan het effect dat DOC kan hebben. 

Venpreidingsrisico's 
- SEM-AVS metingen illustreren dat op veel plaatsen in het Ketelmeer onvoldoende 
sulfide aanwezig is om alle metalen volledig vast te leggen 
- TENAX extracties laten zien dat organische contaminanten niet volledig beschikbaar 
zijn. 
- Het beoordelen van verspreidingsrisico's dient plaats te vinden aan de hand van 
chemisch gemeten informatie over de beschikbare fractie en het DOC gehalte in plaats 
van schattingen op basis van totaal concentraties in het sediment en generieke, 
landelijk geldende partitiecoëfficiënten. Dit kan zowel tot een verlaging (organische 
microverontreinigingen) als een verhoging (metalen) van de risico's leiden. 
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Ad 2) Directe risico's voor lagere organismen als gevolg van toxische effecten 
De hypothese is dat het begrip over de in bioassays waargenomen effecten kan verbeteren door niet 
naar de totaalconcentraties van de aanwezige toxicanten te kijken maar naar de concentraties in een 
meer beschikbare fractie. Hiervoor is gebruik gemaakt van zowel de TENAX-metingen als de 
poriewater en CaCI, analyses. In geen van deze drie gevallen blijkt echter de relatie tussen de 
chemische concentraties van organische microverontreinigingen (vooral PAKs bij TENAX) dan wel 
metalen (poriewater en CaCl,) en de in bioassays waargenomen effecten te verbeteren ten opzichte 
van de uitgangssituatie waarin deze relatie via de totaal concentraties werd bestudeerd. Dit wordt 
hierna geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden. 
Voorbeeld 1 : Metalen en de watervlo 
Om inzicht te krijgen in de relaties tussen chemisch vastgestelde concentraties (hetzij in sediment 
hetzij in poriewater) en effecten in bioassays, worden deze concentraties veelal vergeleken met in het 
laboratorium vastgestelde effect-waarden. Overschrijdt de concentratie in het sediment een gehalte, 
waarbij in het laboratorium is vastgesteld dat een watervlo effecten gaat ondervinden, dan kan dat 
ook verwacht worden indien een bioassay met de watervlo op dat sedimentmonster wordt 
uitgevoerd. Een dergelijke vergelijking wordt veelal aangeduid met de term Toxic Unit - analyse. Hoe 
hoger de TU-waarde, hoe groter de kans dat effecten in een bepaald monster veroorzaakt worden 
door de betreffende verontreiniging. Tevens is bekend dat effecten van allerlei metalen elkaar 
onderling kunnen versterken. De TU-waarde van elk individueel metaal wordt dan ook veelal 
gesommeerd tot een TU-waarde voor alle metalen tezamen. Hierbij is het tevens van belang, dat ook 
het uitgevoerde TIE-onderzoek (zie onder) indiceert dat metaaltoxiciteit een rol kan spelen bij effecten 
op de watervlo. 
De verwachting voor het Ketelmeer onderzoek is daarom dat het percentage monsters met een effect 
op de watervlo zal toenemen naarmate de TU-waarde voor metalen in dat monster hoger is. Dit is 
geïllustreerd in figuur 6, waarbij is op te merken, dat effecten vooral verwacht worden zodra de TU- 
waarde groter is dan I. 
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Figuur 6. Het verband tussen de Toxic Unit-waarde voor de watervlo op basis van totaal sediment concen raties 
(na standaardisatie) en op basis van de poriewater Concentraties. Tevens is aangegeven bij hoeveel monsters er een 
negatief effect op de watervlooien werd waargenomen. 
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Deze figuur illustreert allereerst dat er een slechte correlatie tussen de TU-waarde op basis van 
sediment concentraties en de waargenomen effecten bestaat. Deze figuur illustreert echter ook, dat 
deze correlatie geenszins verbetert indien de TU-waarde wordt uitgerekend op basis van de 
poriewater gehalten. in dat geval wordt namelijk voor alle monsters een effect verwacht (alle TU- 
waarden >I)  terwijl dit in slechts enkele monsters is aangetoond. Deze verschuiving tussen sediment 
en poriewater heeft vooral te maken met het verschil in verdelingscoëfficiënten zoals hierboven reeds 
werd geconstateerd. Deze constatering kan echter niet vertaald worden als "de uitgevoerde 
beschikbaarheidsmetingen waren dus zinloos". Hier zijn verschillende redenen voor aan te geven: 
0 Het analyseren van metaalgehalten in poriewater kan meer doelstellingen dienen, zoals meer 

inzicht in de verspreidingsrisico's of meer inzicht in de ecotoxicologische effecten. De meest 
optimale aanpak voor de poriewater analyses verschilt echter tussen deze twee doelstellingen. 
Om het inzicht in verspreidingsrisico's te vergroten zou het poriewater de veldsituatie zo goed 
mogelijk moeten weergeven. Dit betekent analyses aan zo onbehandeld mogelijk materiaal, zoals 
voor het huidige onderzoek werd beoogd. Indien men zich vooral richt op het verklaren van 
effecten in bioassays dan zouden de analyses het best uitgevoerd kunnen worden in poriewater, 
dat in de eigenlijke test wordt gebruikt. Dit betekent dus analyses na homogenisatie van 40 liter 
sediment (inclusief de wijzigingen in de mate van anaerobie), centrifugeren en filtreren. Uit het 
huidige onderzoek moet daarom vooral de conclusie getrokken worden, dat het gebruik maken 
van één aanpak voor twee, sterk verschillende doelstellingen niet werkt. 
Het kunnen verklaren van waargenomen effecten is prettig (vooral als men mede op grond van 
effecten gaat saneren), maar aan de andere kant ook niet altijd te verwachten. Juist het feit, dat 
bioassays ook reageren op onbekende en niet geanalyseerde verbindingen is één van de 
meerwaardes van een bioassay. 

0 

Tenslotte dient vermeld te worden, dat deze exercitie ook is uitgevoerd op basis van alleen de 
metalen zink en nikkel. Juist voor deze metalen werd namelijk geconstateerd, dat er waarschijnlijk 
onvoldoende sulfiden in het sediment aanwezig zijn om al het aanwezige metaal vast te leggen. Dit 
levert echter geen andere inzichten op ten opzichte van een analyse met alle in het poriewater 
geanalyseerde metaalgehaltes. 

Voorbeeld 2: PAKs en de Microtox-test 
De groep van de PAKs wordt vaak genoemd als mogelijke oorzaak achter effecten in de bacterietest 
met het Microtox-systeem. Dit blijkt ook uit de voor het Ketelmeer uitgevoerde TU-analyses op basis 
van de totaal concentraties in het sediment na standaardisatie, waar de som TU-waarde voor de PAK5 
oplopen tot waardes boven de 1. Tevens blijkt uit deze berekeningen voor de Microtox test dat de 
TU-waarde voor de PAKs in vrijwel alle gevallen groter is dan de TU-waarde voor de metalen. 
Daarnaast is gebleken, dat de TENAX extraheerbare PAK fractie (als % ten opzichte van de 
totaalconcentraties) sterk kan verschillen tussen individuele PAKs, tussen lokaties en tussen 
bemonsterde laagdiepte (tussen de 5 en 50%). Op basis van dergelijke verschillen zou dan ook 
verwacht kunnen worden, dat TENAX extraheerbare PAK gehaltes meer inzicht geven in de effecten 
bij de Microtox-test. Deze relaties zijn weergegeven in figuur 7. 
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Figuur 7. Overzicht van de mate waarin PAK concentraties in het sediment instaat zijn om de effecten bij de 
Microtox-test te  verklaren, waarbij tevens een onderscheid gemaakt is tussen totaal concentraties (na 
standaardisatie) en TENAX-extraheerbare Concentraties. Deze laatste zijn gemiddeld een factor 1 O lager. De op de 
X-as uitgezette TU-waarde loopt daarom voor de totaal concentraties anders dan voor de TENAX-extraheerbare 
concentraties. 

Daar de TENAX-extraheerbare gehaltes gemiddeld circa een factor 10 lager zijn dan de totaal 
concentraties, verschillen ook de som TU-waarden met gemiddeld een factor 1 O. De TU-waarde op 
de x-as zijn dan ook verschillend. Ondanks dit verschil in absolute waarde wordt nog steeds verwacht, 
dat de relatie tussen de TU-waarde en het waargenomen effect zou verbeteren door gebruik te 
maken van TENAX-extraheerbare gehaltes. Dit blijkt echter niet zo te zijn, daar het percentage van de 
monsters dat als rood in figuur 7 is weergegeven niet toeneemt naarmate de TU-waarde toeneemt. 
Hier zijn een aantal oorzaken voor te geven, bijvoorbeeld dat de PAKs toch niet zo dominant zijn in 
het tot stand komen van een toxisch effect bij de Microtox of dat een samenspel in effecten van 
zowel metalen als PAKs een dergelijke eenvoudige relatie met één groep verbindingen verhindert. 
Daarnaast viel echter ook op, dat het aanvullend filtreren (0.45 pm) van de gecentrifugeerde 
poriewatermonsters voor de Microtox test in alle gevallen tot een aanzienlijke reductie in de toxiciteit 
voor de Microtox test leidde. Het gedeelte van de toxicanten dat aan het in het poriewater aanwezige 
organische materiaal is gebonden, heeft daarom wellicht een doorslaggevende invloed op het 
uiteindelijke effect. 

Verklaren van effecten in bioassays 
Het inzicht in de relatie tussen concentraties van verontreinigingen en in bioassays 
waargenomen effecten blijkt niet te verbeteren door gebruik te maken van de huidige 
poriewater analyses, de CaCI, extracten of de TENAX-metingen. 
NE. De toegevoegde waarde van metaal analyses in poriewater zou wellicht beter 
beoordeeld kunnen worden door de monstername en voorbehandeling van de 
monsters beter af te stemmen of het doel van de analyses. In het huidige onderzoek is 
geprobeerd met één set metingen zowel meer inzicht in de in situ situatie te krijgen als 
meer inzicht in effecten in bioassays. Deze combinatie blijkt in de praktijk slecht te 
werken. 
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Ad 3) Risico's op doorvergiftiging als gevolg van bioaccumulatie 
Bij het bestuderen van de mate van bioaccumulatie in wormen is een onderscheid te maken tussen 
bioaccumulatie van metalen, PAKs, PCBs en CBs. Deze worden hieronder weergegeven. 

Metalen 
Binnen de metalen blijkt er door de wormen vooral accumulatie plaats te vinden van lood, arseen en 
chroom. De andere metalen zijn in onderstaande analyse dan ook niet opgenomen. Vooral bij arseen 
blijkt er een positieve correlatie tussen het totaal gehalte in de bodem (na standaardisatie) en het 
gehalte in de wormen te worden aangetroffen. Voor lood en chroom is deze relatie veel minder 
duidelijk. In die gevallen zou een meting in poriewater, in een CaCl, extract of via een SEM-AVS 
analyse de correlatie kunnen verbeteren. Voor zowel de metingen in poriewater als die in het CaCl, 
extract blijkt dit echter niet op te gaan (figuur 8).  Als er al sprake is van een positieve correlatie, dan is 
deze zeker niet beter dan die op basis van gestandaardiseerde totaalgehalten. Voor de concentraties 
in de SEM fractie van de SEM-AVS analyse zou er echter wel sprake kunnen zijn van een verbetering 
in de correlatie en dan vooral voor lood. Voor de compleetheid zijn ook arseen en chroom 
opgenomen. Voor deze twee metalen lijkt de relatie echter niet te verbeteren (met een uitschieter 
voor chroom) zoals ook te verwachten viel, aangezien beide metalen als oxyanionen voorkomen en 
dus geen relatie met sulfide hebben. Voor lood blijkt echter, dat het sedimentmonster met het 
hoogste gehalte in de S E M  fractie ook het hoogste gehalte in oligochaeten veroorzaakt. Er lijkt 
daarmee sprake van een verbetering in de correlatie. Wel dient hierbij gerealiseerd te worden dat 
deze verbetering op slechts enkele punten is gebaseerd. 
De redenen voor het ontbreken van een verbetering in de correlatie op basis van hetzij de poriewater 
analyses hetzij het CaCl, extract kunnen divers zijn. Zo maken de huidige poriewater analyses geen 
onderscheid tussen vrij opgelost metaalionen en aan DOC gebonden, een onderscheid dat voor de 
mate van bioaccumulatie van belang kan zijn. Ook zou de gewenste relatie kunnen verbeteren indien 
de omstandigheden waarbij het poriewater wordt gewonnen beter zijn omschreven en meer 
afgestemd op de bioaccumulatietest. Maar ook verschillen in allerlei biologische factoren als de 
kwaliteit en kwantiteit van het aanwezige voedsel zouden van belang kunnen zijn. Elk van deze 
factoren zou een grondige studie en evaluatie behoeven. Voor het huidige rapport volstaat echter de 
conclusie, dat de aanvankelijke hypothese, dat de uitgevoerde metingen in poriewater en het CaCl, 
extract ons inzicht in de bioaccumulatie doet toenemen, kennelijk niet opgaat voor het Ketelmeer, 
terwijl de SEM-AVS analyse wellicht wel voor een dergelijke verbetering kan zorgen. 
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Figuur 8 Overzicht van de relaties tussen de arseen, lood en chroom concentraties in wormen met de concentraties 
in A) het sediment (mg/kg ds; na standaardisatie); B) het poriewater (pg/l); C) het CaCI, extract (mg/kg ds) en D) 
de SEM concentratie uit de AVS/SEM analyse (pmol/g ds). 
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PAKs, PCBs en CBs 
Naast metalen blijken wormen blootgesteld aan de diverse Ketelmeer sedimenten ook PAKs, PCBs en 
CBs te accumuleren. Er is daarom bekeken in hoeverre de correlatie tussen de concentraties van deze 
organische microverontreinigingen in de wormen en die in het sediment verbetert door niet van de 
totaal concentraties in het sediment (na standaardisatie) maar van de TENAX-extraheerbare 
concentraties gebruik te maken. Hiertoe zijn deze correlaties bekeken voor de afzonderlijke 
stofgroepen (PAK5 vs. PCBs en CBs) en afzonderlijke jaren (1998 en 1999). In vrijwel alle gevallen 
wordt geconcludeerd, dat de correlatie op basis van TENAX-extraheerbare concentraties een lichte tot 
sterke verbetering laat zien (ten Hulscher en Wilkens, 2001 ). WéI dient te worden opgemerkt dat er 
nog steeds sprake is van een redelijk grote variatie tussen de individuele punten. Dit geldt voor zowel 
de PAKs als de PCBs en CBs en blijkt deels te worden veroorzaakt doordat de relatie tussen het 
TENAX-extraheerbare gehalte en het gehalte in de wormen varieert tussen de monsters én tussen de 
bemonsterde dieptelaag. De verbetering in de 1998 dataset (waarbij alleen naar de toplaag werd 
gekeken) is daarom duidelijker dan in 1999. Een ander belangrijk aspect betreft de verwachte relatie 
tussen de concentratie in het sediment en de concentratie in het organisme. Op basis van de 
equilibrium partitie theorie wordt verwacht dat het dierlijk vet gemiddeld twee keer zo hard trekt aan 
organische verontreinigingen dan in het sediment aanwezige organisch koolstof. Dit betekent dat de 
Biota-sediment accumulatie factor (BSAF) 2 moeten zijn. In figuur 9 wordt geïllustreerd dat de BSAF 
voor PAKs en PCBs op basis van de TENAX extraheerbare gehalte beter met deze theoretische 
verwachting overeenkomen dan de BSAF op basis van totaal concentraties. 
Dit is nogmaals een illustratie van de veronderstelling dat de TENAX-extraheerbare gehalte een maat 
is voor de biologische beschikbare fractie. 

bemonsterde locatie [PAKs] Bemonsteringsiocatie [PCBs] 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021 

-2,5-- 

1999 1998 + -3 -. totaal gehalte - theoretische waarde 

Figuur 9: Log biota-sediment accumulatie factoren (BSAF) van PAKs (links) en PCBs (rechts) die werden berekend 
uit totaal gehaltes in sediment (roze markering) en berekend uit het beschikbare gehalte middels TENAX extractie 
(donkerblauwe markering), de lijn geeft de theoretische waarde van 2 aan. SMK = zw. stof 
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I Bioaccumulatie door wormen - Noch de uitgevoerde poriewater analyses noch de CaCI, metingen leiden tot een 
verbetering van de relaties tussen metaal verontreinigingen in Ketelmeer sediment 
(standaardbodem) en die in de daaraan blootgestelde wormen. 
NB. Ook hiervoor geldt de opmerking dat de gevolgde werkwijze bij de poriewater 
analyses verbeterd kan worden (zie: "Verklaren van effecten in bioassays"). 
- AVS-SEM analyses lijken ons inzicht in de bioaccumulatie van metalen door wormen 
in het Ketelmeer sediment enigszins te doen toenemen, maar dat geldt alleen voor 
lood. 
- Het meten van TENAX-extraheerbare gehalten leidt tot meer inzicht in de 
bioaccumulatie van organische microverontreinigingen door wormen blootgesteld aan 
sediment uit het Ketelmeer. 

Ad 4) De vergelijking met normen 
Bij het afleiden van landelijk geldende normen maakt men gebruik van aannames en schattingen over 
de verdeling van contaminanten in vaste en vloeibare fasen en werkt men met vaste waarden voor 
Kp's. Tevens is bekend dat de verdeling van contaminanten sterk beïnvloed wordt door 
lokatiespecifieke omstandigheden. Het chemisch analyseren van de daadwerkelijk beschikbare fractie 
zou dus voor de betreffende lokatie een ander beeld over normoverschrijdingen (en daarmee over de 
ernst van de verontreiniging) kunnen laten zien. 
Voor de metalen zijn hiertoe vergelijkingen gemaakt tussen de poriewater concentraties en de MTR- 
en ER-waarden voor water. Vooral het MTR wordt veelvuldig overschreden, waarbij vooral de 
gehalten aan koper en zink van belang zijn. Koper en zink zijn tevens de metalen die het ER 
overschrijden (max. factor 2 tot 3). Als bij het ER ook de doorvergiftigingsrisico's worden 
meegenomen dan blijkt tevens cadmium het ER veelvuldig te overschrijden. Zoals kon worden 
verwacht op basis van de in situ verdelingscoëfficiënten zijn deze overschrijdingen ernstiger en 
frequenter damde MTR- en ER-overschrijdingen op basis van de totaal in het sediment aanwezige 
concentraties (tabel 3). 

In de normstelling wordt echter geen rekening gehouden met een verminderde beschikbaarheid van 
metalen als gevolg van de associatie met in het water aanwezig organisch materiaal, daar de 
onderliggende onderzoeksresultaten zijn verkregen met 'DOC-vrij' water. Correctie voor de aan DOC 
gebonden metaal fractie is dan ook noodzakelijk. Uitgaande van een 'worst-case scenario' zijn 
daarom tevens vergelijkingen gemaakt op basis van lage schattingen van deze associatie (eerste 
correctie in tabel 3). 
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Tabel 3. Samenvattend overzicht van hoe de nieuwe analyses (poriewater en TENAX) doorwerken in een 
beoordeling op basis van MTR-waarden. Weergegeven zijn de mediane waarden van alle locaties in het Ketelmeer, 
waarbij locaties bemonsterd in 1998 en 1999 eerst tot één waarde zijn terug gebracht. Tevens is uitsluitend gekeken 
naar de hoogste overschrijdingsfador binnen een stofgroep en locatie. 
NB. Wegens chemisch analytische problemen bij het bepalen van enkele PCBs en PAKs middels een TENAX 
extractie, is onderstaand overzicht op 4 PCBs dan wel 10 PAKs gebaseerd. 

Sedi m ent poriewater totaal poriewater na eerste DOC poriewater na tweede 

Slib Zand Slib Zand Slib Zand Slib Zand 
correctie DOC-correctie 

Metalen 
0-1 cm 
0-10 cm 
Ym bruin 
diepere laag - 

sediment TENAX TENAX na aanvullende 
correctie 

PCB's Slib Zand Slib Zand 
O-lcm 

I 0-10 cm 
Ym bruin 
diepere laag 

sediment TENAX TENAX na aanvullende 

PAK'S Slib Zand Slib Zand Slib Zand 
correctie 

Klassenindeling MTR waarden MTR waarden Poriewater MTR waarden 
(zie hoofdstuk 3) "standaard en TENAX Poriewater en TENAX 

sediment" "zonder correctie" "na correctie" 
Integrerend Slib Zand Slib Zand Slib Zand Slib Zand 

0-10 cm 
Ym bruin 
diepere laag 

O-lcm - 
Classificatie criteria: 
groen: c MTR 
blanco: geen data beschikbaar 
Integrerend: Strengste oordeel van metalen, PCBs en PAKs is bepalend voor het eindoordeel 

geel: >MTR maar c 10 * MTR rood: > I0  MTR 

Zowel de mate als de frequentie van de norm overschrijdingen nemen daarmee navenant af en gaan 
steeds meer lijken op het beeld, dat verkregen werd op basis van MTR-overschrijdingen van de totaal 
in het sediment aanwezige concentraties. Werken met een hogere (maar nog steeds reële) schatting 
over de metaalfractie die aan DOC is geassocieerd laat deze overeenkomst verder toenemen (tweede 
correctie in tabel 3). N.B. De auteurs gaan met tweede correctie verder dan de onderliggende 
rapportage van Van Noort en Wilkes, 2001. 
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Voor de organische microverontreinigingen werd hierboven op basis van de TENAX metingen reeds 
geconstateerd, dat de aanname dat deze verontreinigingen volledig beschikbaar zijn ('worst case 
scenario') niet op gaat. Logischerwijs levert een vergelijking van TENAX-extraheerbare gehalten met 
normen als MTR-waarden veel lagere overschrijdingsfactoren dan de totaal concentraties (tabel 3). 
Wel dient hierbij gerealiseerd te worden, dat de (hier gebruikte 6 uurs) TENAX analyses niet als een 
absolute meting van dé biologische fractie gezien kunnen worden, maar dat het hier gaat om een 
'maat voor'. Het is dan ook niet correct om deze TENAX-extraheerbare gehalten direct met de norm 
te vergelijken. Recent onderzoek (Cornelissen e t  al., 2001) geeft aan, dat hiertoe een correctie met 
ongeveer een factor 2 te rechtvaardigen zou zijn. Worden de TENAX-extraheerbare gehalten van 
PCBs en PAKs in het Ketelmeer sediment met een factor 2 vermenigvuldigd, dan wordt nog steeds 
geconcludeerd, dat dit in het algemeen tot lagere overschrijdingen (factor 1-3 lager) van MTR- 
waarden leidt in vergelijking tot de totaal in het sediment aanwezige concentraties. 
Tenslotte zijn al deze metingen tot een eindoordeel geïntegreerd, waarbij het strengste oordeel van 
de metalen, PAKs en PCBs het eindoordeel bepaald. Dit geïntegreerde eindoordeel blijkt niet al te 
veel te verschillen met de eerdere oordelen op basis van de klassenindeling of de MTR-waarden 
overschrijdingen in totaal sediment (standaardbodem). Het meest opvallend hierbij (en de moeite van 
het vermelden zeker waard) is dat het eindoordeel voor de 0-10 cm toplaag op basis van de 
gecorrigeerde poriewater en TENAX metingen uitkomt op "matige effecten". Dit in tegenstelling tot 
de klassenindeling én de MTR-waarden voor de totaal concentraties na standaardisatie, die beiden 
ernstige risico's indiceerden. Dit is vooral interessant gezien het feit, dat ook het biotisch 
effectonderzoek in deze toplaag matige effecten aangaf en verwacht wordt dat dit vooral 
gecorreleerd is aan de beschikbare fracties! 

De gemeten beschikbare fractie vergeleken met normen 
- De metaalgehalten in poriewater leveren voor het Ketelmeer geen wezenlijk ander 
beeld van MTR- en ER-overschrijdingen in vergelijking met de totaal in het sediment 
aanwezige concentraties (standaard bodem). Voorwaarde is wel dat deze concentraties 
worden gecorrigeerd voor de DOC-geassocieerde fractie. 
- Incorporeren van de beschikbaarheid van organische verontreinigingen via TENAX- 
analyses leiden tot een ander (factor 1-3 lager) oordeel over de ernst van de 
verontreiniging. Dit is echter niet altijd zichtbaar in de uiteindelijke classificatie. 
- Na integratie over de verschillende stofgroepen is de eindclassificatie voor Ketelmeer 
sediment op een beperkt aantal punten verschillend van die op basis van 
totaalgehalten standaardbodem. Het meest opvallend is dat het eindoordeel voor de 0- 
1 O cm toplaag op basis van de gecorrigeerde poriewater en TENAX metingen uitkomt 
op "matige effecten". 
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4.3 

4.4 

Bioaccurnulatie- in situ 
De ecologische risico's als gevolg van de doorvergiftiging van verontreinigingen worden tot nu toe 
beoordeeld door een combinatie van chemische analyses aan organismen verzameld in het veld én 
aan wormen, die zijn blootgesteld in het laboratorium. Eén van de problemen bij het verzamelen van 
organismen in het veld, is dat niet altijd op elke gewenste lokatie voldoende dieren verzameld kunnen 
worden. Daarnaast speelt hierbij het probleem dat de interne gehalten in deze organismen ook 
beïnvloed kunnen zijn door opname uit het oppervlaktewater. Bij bioaccumulatie testen in het 
laboratorium worden deze problemen voorkomen, maar in dat geval is de biologische 
beschikbaarheid van de verontreinigingen wellicht gewijzigd door de monstername en voorbewerking 
van het sediment. Voor het Ketelmeer onderzoek is het daarom wenselijk geacht om inzicht te krijgen 
in de vraag of bioaccumulatie testen met wormen in het laboratorium een goede voorspeller zijn van 
de mate van bioaccumulatie in het veld. Voor het wetenschappelijk verantwoord beantwoorden van 
deze vraagstelling zou een omvangrijk onderzoek noodzakelijk zijn, waarbij zaken als seizoensvariatie, 
blootsteílingsduur en blootsteílingstem perat uur van belang zijn. Toch werd voor het huidige 
Ketelmeer onderzoek de behoefte gevoeld om met een meer beperkte inzet van middelen enig 
gevoel voor deze kwestie te krijgen en om de toepasbaarheid van methoden te onderzoeken. Hiertoe 
is op beperkte schaal geëxperimenteerd met in situ testen met korfmosselen. In situ testen hebben 
als groot voordeel dat de dieren onder de heersende veldcondities worden blootgesteld en dat 
voldoende materiaal kan worden verzameld. Om de extrapolatie van laboratorium testen met 
wormen naar in situ testen met mosselen enigszins te vereenvoudigen zijn tevens bioaccumulatie 
testen met mosselen in het laboratorium uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats op een drietal 
lokaties, waar met behulp van duikers een aantal kooien met mosselen zijnn geplaatst. 
Op basis van deze metingen is geconcludeerd, dat kwalitatieve conclusies ten aanzien van het al dan 
niet optreden van bioaccumulatie redelijk overeenkomen tussen oligochaeten en Corbicula's. Toch 
zijn er ook verschillen, die waarschijnlijk deels zijn te  wijten aan relatief hoge concentraties van 
sommige verontreinigingen in het uitgangsmateriaal. Daarnaast is geconcludeerd, dat het uitvoeren 
van in situ testen met mosselen praktisch gezien goed mogelijk is. Een dergelijke techniek biedt 
daarmee goede mogelijkheden in het kader van een monitoringsprogramma, daar het 
uitgangsmateriaal en de blootstellingsduur goed te standaardiseren zijn, maar is niet direct te 
verkiezen als routinematige parameter voor ecologische risicobeoordelingen in het algemeen. 

In situ bioaccumulatie 
De uitgevoerde in situ bioaccumulatie testen leiden niet tot het verwerpen van 
dergelijke experimenten in het laboratorium. In situ testen zijn vooral geschikt om veld 
relevante informatie te verzamelen op plaatsen waar (bijv. als gevolg van een sanering) 
onvoldoende organismen verzameld kunnen worden. 

Ecotoxicologische effecten 
Binnen de huidige beoordelingsmethoden hebben bioassays vooral in de nieuwe (concept) richtlijn 
Nader Onderzoek Waterbodem (Elswijk, 2000) een centrale plaats gekregen. In deze systematiek 
vormen bioassays de schakel tussen veldwaarnemingen (aanwijzingen dat bodemverontreinigingen 
effecten veroorzaken) en chemische bodemkwaliteit (mogelijke oorzaak van de effecten) (Van de 
Cuchte, 1991 1. 
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De routinematig toegepaste bioassays betreffen op dit moment meestal een test met een 
lichtgevende bacterie (Microtox), een watervlo (Daphnia magna) en een muggelarve (Chironomus 
riparius). Binnen het huidige onderzoek in het Ketelmeer is deze standaard set op verschillende 
manieren tegen het licht gehouden, ingegeven door lopende discussies over de inzet en 
zeggingskracht van bioassays. 

Vaak wordt de vraag gesteld of het toepassen van drie bioassays voldoende is. Wetende dat 
gevoeligheden voor toxicanten sterke verschillen kunnen vertonen tussen soorten, zou verwacht 
kunnen worden dat het toevoegen van een extra bioassay meer of andere effecten aan het licht 
brengt die anders onopgemerkt zouden blijven. Om dit aspect te bestuderen werden de 
sedimentmonsters ook getoetst op effecten voor het raderdiertje Brachionus calyciflorus (de 
zogenaamde Rotoxkit F test). De resultaten laten echter zien dat dit voor de Rotoxkit test in het 
Ketelmeer niet het geval was. Er werden door de Rotoxkit F test niet méér sediment monsters als 
'toxisch' beoordeeld ten opzichte van een beoordeling op basis van de drie standaard bioassays. 
Aan de andere kant werd in een aantal sedimentmonsters, waar de Rotoxkit F géén negatief 
effect liet zien, wél een negatief effect vastgesteld met één van de andere organismen. Dit laatste 
wordt deels veroorzaakt door een verschil in blootstellingsduur en daarmee in de gevoeligheid 
van de gebruikte bioassays. De toegevoegde waarde van de Rotoxkit F test is dan ook vooral 
gelegen in het feit, dat naarmate er effecten op meer organismen worden aangetoond, de 
onderbouwing van ecologische risico's aan sterkte wint. Gelet op het feit, dat slechts weinig 
sedimentmonsters een effect veroorzaakten in de Rotoxkit F test, zou deze toegevoegde waarde 
wellicht beter bereikt kunnen worden door het inzetten van een andere bioassay, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar een sediment contact test met een langere blootstellingsduur. Het wordt 
daarom niet aangeraden om de Rotoxkit F test in te zetten in de beoogde monitoring van het 
Ketelmeer. Voor andere lokaties in Nederland kan deze conclusie echter anders zijn. 
Er is de laatste tijd meer kennis verkregen over aanwezigheid en effecten van stofgroepen die tot 
nu toe niet routinematig bestudeerd werden. Een voorbeeld zijn de eerder genoemde organotin 
verbindingen. Een andere stofgroep die recent erg in de belangstelling staat zijn stoffen met een 
(pseudo) oestrogene werking. Alhoewel de aanwezigheid en risico's van deze stoffen niet zijn 
meegenomen in de beslissing aangaande het al dan niet saneren van het Ketelmeer, is door de 
toegenomen kennis toch de behoefte gevoeld om in het huidige onderzoek aan het Ketelmeer 
ook deze stofgroep in beeld te brengen. Sedimentmonsters uit zowel de toplaag als de dieper 
gelegen lagen zijn daarom met de ER-CALUX assay onderzocht. De resultaten laten allereerst zien 
dat in alle monsters (pseudo) oestrogene activiteit werd aangetoond. Door het vooralsnog 
ontbreken van een toetsingskader kan de vraag of dat erg is niet beantwoord worden. Wel 
zouden ontwikkelingen in deze respons als gevolg van de sanering in kaart gebracht kunnen 
worden. 
In sommige gevallen zijn nieuwe meetmethoden ontwikkeld die naar verwachting een beter 
beeld geven over de risico's als gevolg van de aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen. Een 
voorbeeld daarvan is de DR-CALUX, die inzicht geeft in de aanwezigheid van stoffen met een 
dioxine-achtige werking. In de huidige beoordeling van ecologische risico's fungeert PCB-153 als 
gidsstof voor de aanwezigheid van dioxine-achtige verbindingen (nb. niet in formeel 
normenkader vastgelegd). Ten opzichte van chemische analyses heeft de DR-CALUX het nadeel 
dat er geen specifieke stoffen worden bepaald. Aan de andere kant is juist het feit, dat gekeken 
wordt naar het 'totale' effect van alle simultaan aanwezige stoffen met eenzelfde werking, juist 
een heel belangrijk pré van deze test. Strikt op basis van deze methodische overwegingen is 
gebruik van de DR-CALUX in risicobeoordelingen aan te bevelen. Resteert de vraag in hoeverre 
de huidige beoordelingswijze tot andere conclusies leidt in vergelijking met de DR-CALUX. Dit is 
voor het Ketelmeer bekeken door te kijken naar de correlatie tussen gehalten PCB-153 in het 
sediment en de bijbehorende DR-CALUX respons. Aangezien het in beide gevallen om een totaal 
extractie gaat, is deze vergelijking gemaakt op basis van niet-gestandaardiseerde concentraties. 
Tussen beide parameters blijkt een zwakke, maar positieve correlatie te bestaan (Figuur 10). Deze 
resultaten tezamen met genoemde methodologische overwegingen leiden tot de aanbeveling om 
veranderingen als gevolg van de risico's van dioxine-achtige stoffen in het Ketelmeer te volgen 
met de DR-CALUX assay. Vanuit andere overwegingen (bv. stofgerichte doelstellingen) kan het 
meten van het PCB-153 gehalte nog steeds zinvol zijn. 
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Figuur 1 O. Correlatie tussen het niet gestandaardiseerde PCB-153 gehalte in sediment (pg/kg ds.) en de resultaten 
van de DR-CALUX test. De monsterpunten weergegeven met een rood rondje zijn monsters uit de zogenaamde 
Ym-bruin laag. 

Nieuwe bioassays: Rotoxkit F, DR-CALUX en ER-CALUX 
- Het wordt niet aangeraden om de Rotoxkit F test in te zetten in de beoogde monitoring 
van het Ketelmeer. Voor andere lokaties in Nederland kan deze conclusie anders zijn. 
- Ondanks het ontbreken van een toetsingskader wordt aangeraden toekomstige 
ontwikkelingen in het Ketelmeer te monitoren middels zowel de ER- als de DR-CALUX 
assay. Toepassen van deze methodieken in andere lokatiestudies zijn voor de DR- 
CALUX in ieder geval aan te raden, terwijl dat voor de ER-CALUX tevens afhangt van 
de resultaten van ander, lopend onderzoek. 

I 

Oorzaak - gevolg relaties 
Zoals reeds eerder is genoemd is het van belang om bij een biotisch effect onderzoek (conform de 
nieuwe richtlijn Nader Onderzoek Waterbodem) inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolg relaties. Tot 
nu toe wordt dit vooral gedaan door zogenaamde Toxic-Unit berekeningen. Hierbij worden 
vergelijkingen gemaakt tussen gehalten van stoffen aanwezig in het sediment en informatie over 
concentraties van stoffen waarbij organismen effecten gaan ondervinden. Is de concentratie van een 
bepaalde stof zo hoog, dat de (op basis van laboratorium studies) vastgestelde effectgrens voor een 
specifieke soort wordt overschreden, dan is het aannemelijk dat de aanwezigheid van die stof effecten 
op dat organisme kan veroorzaken. Deze methode heeft echter zijn beperkingen. Zo kunnen effecten 
in bioassays veroorzaakt worden door stoffen die niet chemisch bepaald zijn of door stoffen die wel 
bepaald worden maar waarvan hun toxische werking niet bekend is. Binnen het Ketelmeer onderzoek 
is op twee manieren geprobeerd om die oorzaak-gevolg relatie beter in beeld te brengen: 
A) door gebruik te maken van de informatie uit de aanvullende metingen, gericht op het in beeld 
brengen van de beschikbare fractie (i.p.v. totaal concentraties) (zie §3.2) en 
6) door middel van (gedeelten uit) een zogenaamde TIE-aanpak (TIE=Toxiciteits Identificatie en 
Evaluatie). 
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Voor wat betreft de TIE-aanpak is als voorbeeld één sedimentmonster verder bestudeerd. Dit monster 
uit de, dieper gelegen, Ym-bruin laag veroorzaakte een effect op de reproductie van de watervlo 
Daphnia magna (zowel in het aantal geproduceerde jongen als in de zogenaamde r,-waarde, een 
maat voor de populatiegroei). Op basis van de TU-berekeningen werd een dergelijk effect ook 
verwacht en zou het vooral door de aanwezige metalen veroorzaakt worden. Verder geven de SEM- 
AVS bepalingen aan dat er in het Ketelmeer onvoldoende sulfiden aanwezig zijn om vooral de 
metalen nikkel en zink kwantitatief vast te leggen, terwijl een dergelijke vastlegging waarschijnlijk wel 
aanwezig is voor metalen als cadmium, lood en koper. Ook voor het in het TIE-onderzoek gebruikte 
sedimentmonster (K3 10-40cm) is de SEM-AVS verhouding > l .  Aanvullend blijkt voor dit 
sedimentmonster niet alleen de SEM-AVS > I  maar ook de (SEM - AVS) / org. koolstof > 150 pmol / 
gram OC. Deze laatste correctie op organisch koolstof is door Ankley et al. (1996) voorgesteld om 
een beter inzicht te krijgen in de monsters waar toxische effecten te verwachten zijn. Doordat het 
voor de watervlo zeer toxische zink niet (volledig) door sulfiden is vastgelegd, kan verwacht worden 
dat het toevoegen van EDTA (een stof die o.a. zinkionen complexeert en daarmee minder 
beschikbaar maakt) tot een vermindering van effecten leidt. Wel dient hierbij gerealiseerd te worden, 
dat EDTA ook essentiële metalen (waaronder zink) minder beschikbaar maakt. Het toevoegen van 
EDTA aan controle medium leidt bij hogere EDTA concentraties tot een gebrek aan essentiële metalen 
en daarmee tot een negatief effect op het organisme (figuur 11). 
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Figuur 11. Overzicht van het effect van EDTA op de toxiciteit van het poriewater afkomstig van de Ym bruin laag 
op lokatie K3. Weergegeven is zowel het effect op het aantal jongen per overlevende watervlo als de resulterende 
r,-waarde (maat voor de populatie groeisnelheid). Met * worden statistische significante verschillen (betreffende de 
r,-waarde) met de controle (=Elendt) aangegeven. 

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat het toevoegen van EDTA aan 
poriewater van het verontreinigde sedimentmonster de negatieve effecten op de reproductie 
inderdaad doet verminderen of zelfs geheel doet verdwijnen. Dit komt overeen met hetgeen op basis 
van de chemische analyses en TU-berekeningen werd verwacht. Recent onderzoek (interne resultaten 
RIZA) geeft echter ook aan dat het toevoegen van EDTA de toxiciteit van ammonium in acute testen 
iets kan verminderen. Alhoewel de in die testen gebruikte EDTA concentratie duidelijk hoger was (50 
mg/l) dan die voor het huidige onderzoek (10 en 25 mg/l) en de afname in de toxiciteit van 
ammonium gering was, dient voor het huidige onderzoek de kanttekening geplaatst te worden, dat 
de waargenomen afname in de toxiciteit van poriewater door toevoeging van EDTA niet persé op 
toxiciteit van metalen hoeft te duiden, maar dat ook een afname van de toxiciteit van ammonium een 
rol gespeeld kan hebben. Om deze effecten en oorzaken eventueel verder te scheiden, zou van 
andere technieken gebruik gemaakt moeten worden. 
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Zo kan de toxiciteit van ammonium in beeld gebracht worden door manipulatie met de pH en zou 
een metaal effect wellicht ook kunnen worden aangetoond via zogenaamde Chelex-kolommen. 
Doordat deze experimenten niet zijn uitgevoerd, kan hierover helaas geen uitsluitsel gegeven worden. 
TIE-onderzoek is daarmee een zeer complexe techniek, waar nu ook maar een klein onderdeel van is 
toegepast. Routinematige toepassing bij de beoordeling van ecologische risico's van 
waterbodemverontreiniging lijkt dan ook niet zinvol. Ook de toepassing in de beoogde monitoring na 
afloop van de sanering in het Ketelmeer is niet zinvol, daar de verontreinigingen dan zijn verwijderd. 

Oorzaak gevolg relaties en TIE studies 
TIE-onderzoek is een nuttig, maar complex instrument bij het achterhalen van de 
oorzaken achter waargenomen biologische effecten. Voor de monitoring van een 
sanering zoals in het Ketelmeer is een herhaalde uitvoering van TIE ongeschikt, daar de 
toxische effecten na de ingreep als het goed is zijn verdwenen. Blijkt dit echter niet het 
geval te zijn, dan zou een TIE-studie juist wel een nuttige toevoeging kunnen 
betekenen. 

4.5 Ecologische waarnemingen 
In onderzoek naar de ecologische risico's van verontreinigde waterbodems wordt op dit ogenblik vaak 
gekeken naar de soortsamenstelling en dichtheden van de sediment bewonende macrofauna 
(wormen, mosselen, muggenlarven e.d.). Dit macrofauna onderzoek vormt één van de drie poten 
binnen de zogenaamde TRIADE-aanpak (Chapman, 1986; Den Besten et al., 1995) en geeft inzicht in 
de vraag of eventuele effecten van aanwezige bodemverontreiniging ook tot uiting komen in de 
populaties van de bodembewonende dieren. Tevens zou men inzicht willen krijgen in de mate waarin 
de in het sediment aanwezige verontreinigingen ook de andere (niet benthische) flora en fauna 
beïnvloedt. Hierbij wordt vooral gedacht aan hogere organismen als vissen en vogels. Dergelijk 
onderzoek is echter zeer omvangrijk, daar de populatiedynamiek van deze organismen ook door zeer 
veel andere factoren wordt beïnvloedt en over meerdere jaren bestudeerd dient te worden. Zo zal 
ook de in het Ketelmeer ingang gezette natuurontwikkeling grote invloed hebben. Aanwezigheid en 
dichtheden van dergelijke hogere organismen zijn dan ook te zien als een resultante van alle 
invloeden en processen in en om het Ketelmeer en dienen wegens deze reden gevolgd te worden. 
Het relateren van eventuele wijzigingen in populatieomvang van deze hogere organismen aan de 
sanering van de waterbodem van alleen het Ketelmeer zal echter zeer moeilijk zijn, ondermeer 
vanwege de grote actieradius van deze organismen. Voor de voorgenomen evaluatie van de sanering 
wordt dit dan ook niet beoogd, alhoewel wel bekeken kan worden in hoeverre de gehalten van 
specifieke verontreinigingen in deze organismen wijzigingen laten zien. Het huidige Ketelmeer 
onderzoek heeft zich vooral gericht op de soortenrijkdom en dichtheden van de benthische fauna en 
heeft een tweetal aanvullende analyses omvat, namelijk de macrofauna op zogenaamd hard substraat 
(bijv. stortsteen) en de nematoden fauna (meiofauna). 
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Macrofauna op hard substraat 
Macrofauna op hard substraat heeft een minder eenduidige relatie met aanwezige verontreinigingen 
in de bodem dan de macrofauna in het eigenlijke sediment en wordt daarom niet routinematig 
geanalyseerd in dergelijke studies. In het gehele Ketelmeer project speelt naast de feitelijke sanering 
echter ook nog een grootschalig natuurontwikkelingsproject. Dergelijke natuurontwikkeling heeft 
vaker een sterke toename in de aantallen en de diversiteit van de macrofauna tot gevolg gehad. Een 
groot deel van deze macrofauna zal aanwezig zijn in oevervegetaties ais rietstroken, in 
schelpenbanken of op hard substraat als dood plantenmateriaal of stenen. Deze aanwezigheid kan 
echter een uitstralend effect op de omliggende bodem hebben. Ook zal de waterdiepte op sommige 
plekken door de natuurontwikkeling afnemen, wat tevens een stimulerend effect op de macrofauna 
kan hebben. Wordt tijdens en na afloop van de sanering alleen gekeken naar de sediment 
bewonende macrofauna dan loopt men het risico dat met na afloop van de sanering een toegenomen 
diversiteit in deze monsters vaststelt, die men onterecht als 'effect van de sanering' bestempeld terwijl 
het in feite om een afgeleid effect van de natuurontwikkeling gaat. Alhoewel beide effecten 
simultaan zullen optreden en moeilijk van elkaar te onderscheiden zullen zijn, geeft een analyse van 
de macrofauna op het harde substraat en in de vegetatie aanvullende informatie, die bij het 
interpreteren van de data van groot belang kan zijn. In 1998 is daarom op zowel de noordoever als 
de zuidoever van het Ketelmeer gekeken naar de samenstelling van de macrofauna op hard substraat 
(een aantal stenen) en in rietvegetatie. 
Deze levensgemeenschap wordt in aantallen gedomineerd door juveniele vlokreeften. De stenen 
herbergen verder een aantal algemene soorten muggenlarven. Bovendien zijn er op de vegetatie en 
stenen een aantal semi-terrestrische soorten muggenlarven. De wat meer bijzondere soorten als 
haften en kokerjuffers zijn echter niet aangetroffen. De aangetroffen soorten en dichtheden kunnen 
daarmee goed als vergelijkingsmateriaal gebruikt worden om toekomstige ontwikkelingen aan te 
toetsen. 
Vooral uit methodisch oogpunt wordt daarom aanbevolen om na afloop van de sanering de 
macrofaunagemeenschap op hard substraat en in rietvegetaties te karakteriseren. Wel kan naar de 
frequentie van een dergelijke analyse gekeken worden, daar de macrofaunagemeenschap in de eerste 
paar jaren waarschijnlijk grotendeels aan het rekoloniseren is en herstelt van de ingrijpende 
saneringsingreep. 

Nematoden analyses 
Het analyseren van de nematoden Samenstelling heeft een vergelijkbaar doel als het analyseren van 
de dichtheden en soortsamenstelling van de in het sediment levende macrofauna. Eventuele 
afwijkingen van een referentiebeeld, op basis van een inventarisatie van de in het veld aanwezige 
fauna, worden als eerste indicatie gebruikt bij het oordelen over de aanwezigheid van ecologische 
risico's. De vraag is dan ook in hoeverre analyse van de nematodenfauna tot vergelijkbare conclusies 
leidt in vergelijking tot macrofauna analyses. Wel dient hierbij gerealiseerd te worden dat, ook al 
komt het doel van beide methoden overeen, toch elk van beide methoden zijn specifieke voor- en 
nadelen kent. Zo worden macrofauna bemonsteringen veelal in het vroege voorjaar (maart-april) of 
het late najaar uitgevoerd om de invloed van seizoensvariaties te verkleinen. Dit tijdstip is zo gekozen 
dat de populatiedichtheden relatief constant zijn doordat er bijvoorbeeld geen reproductie meer 
plaatsvindt of doordat overwinterende muggenlarven nog niet aan het uitvliegen zijn begonnen. 
Dergelijke problemen spelen bij het analyseren van nematoden een veel minder grote rol (Zullini, 
1976). Een ander voordeel van nematoden analyses is dat deze organismen minder mobiel zijn in 
vergelijking tot de (grotere) macrofauna. Vooral in perioden met een hoge waterafvoer kan de drift 
van macrofauna een grote omvang bereiken (Brittain and Eikeland, 1988). Hierdoor is de zekerheid 
dat de aanwezige organismen gedurende het merendeel van hun levenscyclus ook daadwerkelijk aan 
het daar aangetroffen sediment zijn blootgesteld groter in het geval van nematoden. Daarnaast 
hebben nematoden in het geval van een sanering zoals in het Ketelmeer als voordeel dat deze 
organismen soms sneller op een verandering in bodemsamenstelling reageren dan de macrofauna 
(Den Besten e t  al., 2000). Herstel als gevolg van de sanering zal daarom wellicht eerder kunnen 
worden vastgesteld door naar de nematoden fauna te kijken. Aan de andere kant heeft een analyse 
van de macrofauna als voordeel, dat een lagere dichtheid van deze organismen direct consequenties 
heeft voor de draagkracht van die locatie voor populaties van vissen en vogels, die op deze 
macrofauna fourageren. 
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Daarnaast kunnen effecten op de macrofauna eenvoudiger gekoppeld worden aan eventueel 
optredende effecten in bioassays, daar deze (deels) van vergelijkbare organismen gebruik maken. 
Bioassays met aquatische nematoden zijn wel is waar in ontwikkeling, maar worden in Nederland nog 
niet op een routinematige wijze toegepast (e.g. Tietjen and Lee, 1983). 
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Figuur 12. De nematoden fauna van het Ketelmeer en het Vossemeer weergegeven als aantallen per dm2 en als de MI- 
index. Waarden zijn gemiddeld over de individuele monsterpunten. 

De uitgevoerde nematoden analyses (figuur 12) tonen aan, dat naast de macrofauna ook de nematoden 
fauna in het Ketelmeer verstoord is. De dichtheden zijn lager en ook de samenstelling van de populaties 
(uitgedrukt als MI-index) verschilt met het nabij gelegen Vossemeer. In dat opzicht heeft het analyseren 
van de nematoden niet tot andere conclusies geleid, maar onderbouwen ze de resultaten van de 
macrofauna inventarisatie. Wel zijn er op dit moment nog praktische problemen bij het beoordelen van de 
resultaten van de nematoden analyses doordat geschikte criteria ontbreken. Aan dit punt wordt echter op 
dit ogenblik door o.a. het RIZA gewerkt. 
Ondanks deze beperking wordt aanbevolen om een nematoden analyse in het monitoring programma op 
te nemen. Dit wordt ingegeven door het feit dat er verschillen met het referentiegebied Vossemeer zijn 
aangetoond én dat onderzoek aan eerdere pilot saneringen in Zuid-Holland laat zien dat de wijze en 
snelheid waarop de nematodenfauna reageert op een sanering niet hetzelfde hoeft te zijn als de 
macrofauna respons (Den Besten et al., 2000). 
Door het voor als nog ontbreken van criteria is een nematoden analyse nog niet geschikt om op 
routinematige wijze te worden ingezet bij het beoordelen van de ecologische risico’s van een waterbodem 
verontreiniging. De analyse heeft echter wel de potentie om op niet al te  lange termijn een dergelijke 
status te kunnen bereiken. 

De samenstelling van de benthische fauna 
Het volgen van ontwikkelingen in de samenstelling van zowel de 
macrofaunagemeenschap op stenen en oevers rond het Ketelmeer als van de 
nematodenfauna in het sediment is raadzaam. 

~ ~~ 
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5. Uitleiding 
In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste leereffecten en conclusies samengevat. 

5.1 Huidige beoordeling situatie Ketelmeer 
Voor zowel de sterk vervuilde Ym-bruin laag als de onderliggende 'schone' laag kwamen de drie 
toegepaste beoordelingsmethodieken (klassenindeling, MTR-waarden en het biotische effect 
onderzoek tot een eensluidend oordeel over de ernst. In de toplaag werden echter enkele verschillen 
aangetroffen. Zo indiceerden zowel de klassenindeling als de MTR-waarden voor de slibrijke toplaag 
ernstige effecten, terwijl het biotisch effect onderzoek vooral matige effecten indiceert. Daarnaast 
werd een verschil geconstateerd in de kritische stof die tot het eindoordeel leidt. De eindbeoordeling 
met de klassengrenzen wijst de metalen als de hoofdoorzaak aan (vooral zink), de eindbeoordeling op 
basis van de MTR-waarden de PCBs en in mindere mate de OCBs, terwijl het biotisch effect 
onderzoek in de richting van zowel de metalen als de PCBs wijst. Dit blijkt vooral veroorzaakt te 
worden door de wijze waarop indirecte effecten als gevolg van doorvergiftiging in de voedselketen 
zijn meegenomen. 

Elke beoordelingsmethode heeft zijn eigen rol (van de Cuchte e.a., 2000) en ze mogen in die zin 
eigenlijk niet met elkaar vergeleken worden. Echter door de methoden naast elkaar te zetten wordt 
wel duidelijk dat de kwaliteitsbeoordeling niet altijd consistent is, vooral daar waar het gaat om het 
aanwijzen van de probleemstof. Met de klassenindeling wordt ook bepaald welke bestemming de 
vrijkomende baggerspecie mag krijgen. Bovendien wordt met toetsing aan de interventie- en 
signaleringswaarden vastgesteld of er sprake is van een mogelijk geval van ernstige verontreiniging 
van de waterbodem. De risicogrenzen (MTR en ER) worden gebruikt voor de prioritering van de 
waterbodemverontreining. M e t  behulp van de risicogrenzen wordt een beeld van de potentiële 
risico's verkregen. Voor een definitieve urgentiebepaling wordt een beoordeling uitgevoerd waarbij 
zoveel mogelijk de actuele risico's in het veld onderzocht worden. 

5.2 Betekenis nieuwe parameters voor beoordeling situatie Ketelmeer 
Eén van de doelstellingen van het huidige onderzoek in het Ketelmeer was het verbeteren van het 
inzicht in de aard en de ernst van de risico's van de waterbodemverontreiniging vóór de sanering, 
waardoor achteraf het resultaat van de sanering ook beter is vast te stellen. Hiertoe zijn naast de 
standaard analyses een groot aantal nieuwe, aanvullende parameters gemeten. De resultaten van de 
studie zijn samengevat in tabel 4 op basis van de vraag of de betreffende parameter het oordeel over 
de risico's als gevolg van de aanwezige waterbodemverontreiniging verandert. Er is geconstateerd, 
dat het merendeel van de parameters het eindoordeel over de risico's niet beïnvloedt. 

Het onderzoek in het Ketelmeer heeft vooral een locatiespecifiek karakter waarbij het meten en 
verklaren van effecten centraal staan. Het gaat hierbij dan vooral om de chemisch-ecotoxicologische 
relaties. Met verschillende technieken is de (biolbeschikbaarheid gemeten om de effecten in bioassays 
en/of de mate van bioaccumulatie beter te begrijpen dan op basis van de totaal analyses in het 
sediment. T.a.v. wormen is met AVS-SEM analyses (lood) en TENAX-metingen (PAK) meer inzicht 
verkregen in de bioaccumulatie. 

Het verklaren van de effecten in de bioassays blijkt lastiger. Na evaluatie van de resultaten blijkt dat 
de opzet van het onderzoeksprogramma niet voldoende was afgestemd om dergelijke relaties te 
kunnen maken. Van tevoren werd verwacht, dat analyses van metalen in poriewater meer inzicht zou 
verschaffen in de effecten waargenomen in bioassays. Dit bleek echter niet aantoonbaar. Bij het 
opzetten van het onderzoek is geprobeerd de poriewater concentraties te bepalen onder condities, die 
zo representatief mogelijk voor de veldsituatie zijn (bijv. anaeroob opwerken). Dit levert resultaten op 
die inzicht geven in de verspreidingsrisico's. Er mag echter verwacht worden, dat deze 
metaalconcentraties niet overeenkomen met de concentraties zoals die tijdens de bioassays aanwezig 
waren. Voor het uitvoeren van de betreffende bioassays wordt het sediment namelijk eerst onder 
aerobe condities gemengd, waarna ook de test onder aerobe condities wordt uitgevoerd. Het niet 
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kunnen aantonen van een meerwaarde van poriewater analyses voor het verklaren van effecten in 
bioassays wordt hierdoor waarschijnlijk grotendeels verklaard. 
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Daarnaast zou ook de verdeling van het in poriewater aanwezige metaal over de verschillende fracties 
(vrij opgelost, aan DOC-gecomplexeerd etc.) een rol kunnen spelen. Deze verdeling werd in het 
huidige onderzoek niet vastgesteld. Voor de TENAX-meting speelt de varabiliteit van het poriewater 
geen rol omdat het om een sedimentextractie gaat. Echter met deze beschikbaarheidanalyses van 
organische microverontreinigingen werd ook geen betere verklaring van de effecten in de bioassays 
gevonden, echter er werd welmeer inzicht verkregen in de bioaccumulatie. Verder is gebleken dat de 
aanwezigheid van DOC mogelijk een belangrijke rol speelt bij het al dan niet optreden van effecten. 

Tabel 4. Samenvattend oordeel over betekenis van de nieuwe, aanvullende parameter in het licht van het totale 
oordeel over de risico's als gevolg van de waterbodemverontreiniging in het Ketelmeer 

Nieuwe / aanvullende parameter 

1. Chemie - totaal concentraties 
- Organotin verbindingen 
- Organisch koolstofgehalte via elementair C 

2, Chemie - 'beschikbare' concentraties 
in relatie tot risico's voor grondwater: 
- Metaal concentraties in poriewater 
- Metaal concentraties in CaCI, extract 

- TENAX fractie voor PAKs. PCBs en PAKs 
- AVS-SEM 

In relatie tot risico's voor sediment: 
- Metaal concentraties in poriewater 
- TENAX fractie voor PAKs, PCBs en PAKs 

3. Bioaccumula tie 
- Laboratorium test met mosselen 
- In situ veld test met mosselen 

4. Ecotoxi cologische eff eden (bioassavs) 
- raderdiertje (Rotoxkit F) 
- DR-CALUX 
- ER-CALUX 

5. Ecoloeie 
- Meiofauna (nematoden) 
- Macrofauna op hard substraat 

4. inzicht in relatie w e  / ecotoxicolo- ' 1  

- TIE-onderzoek 
- Metaal concentraties in poriewater 
- Metaal concentraties in CaCI, extract 
- AVS-SEM 

Verandert deze parameter het oordeel over de 
risico's van de waterbodemverontreiniging in het 
Ketelmeer vóór 
Risico's 
worden niet 
wezenlijk 
anders 
beoordeeld 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

Zelfde inzicht 

X 
X 

! sanering 
Risico's blijken 
hoger te 
worden 
beoordeeld 

X 

X 

Meer inzicht 

Risico's blijken 
lager te  
worden 
beoordeeld 

X 

X 

X 

X 

waar door bijv. de graafwerkzaamheden geen macrofauna meer aanwezig is, terwijl er toch inzicht verkregen dient 
te  worden over de mate van bioaccumulatie in het veld. 
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Interessant om te vermelden is dat de beoordeling van de 1 O cm toplaag met de TENAX-methode en 
met de bioassays elkaar ondersteunen en matig toxisch aangeven. Terwijl de beoordeling van de 10 
cm toplaag op basis van totaal gehalten als ernstig toxisch geclassificeerd wordt. Deze bevinding 
ondersteunt de veronderstelling dat de gangbare beoordelingsmethode op basis van totaal gehaltes 
de beschikbare concentratie kan overschatten. 
Voor het evalueren van bioassays is het van belang om onderscheid te maken tussen 
poriewatertesten en sediment(contact1testen. Poriewatertesten worden net als watertesten uitgevoerd 
onder aerobe condities. Sediment(c0ntact)testen kunnen zowel onder gemanipuleerde condities als 
onder veld specifieke omstandigheden worden uitgevoerd. Bij het toepassen van bioassays is het van 
belang om een keuze te maken in de uitvoeringswijze: onder (gecontroleerde) standaardcondities of 
onder representatieve veldcondities. Dit heeft consequenties voor de monstername, de chemische 
analyses en de interpretatie van de resultaten. 

5.3 Monitoring na sanering van het Ketelmeer 
Een veel gestelde vraag is: welke parameters moeten we meten om het resultaat van de sanering te 
bepalen. Deze vraag wordt sterk gestuurd door het doel en de verwachtingen t.a.v. de sanering. In 
relatie tot de sanering van het Ketelmeer kunnen de volgende "vragen achter de vraag" gesteld 
worden: 

- Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van het sediment na de saneringsingreep? 

Deze ontwikkeling wordt grotendeels bepaald door de afdekking met nieuw aangevoerd zwevende 
stof en is sterk afhankelijk van de snelheid van sedimentatie en de kwaliteit van het aangevoerde 
materiaal. 
Op basis van de resultaten van het T,-onderzoek kunnen wel verwachtingen worden uitgesproken 
over veranderingen, die waarschijnlijk zullen gaan optreden door de saneringsingreep. Deze 
verwachtingen zijn gebaseerd op zowel de kwaliteit van het aangevoerde zwevende stof bij Kampen 
als de kwaliteit van de huidige 0-1 cm toplaag. Wel dient hierbij gerealiseerd te worden dat in beide 
compartimenten helaas relatief weinig metingen zijn uitgevoerd. De verwachtingen zijn daarom 
beperkt tot enkele hoofdpunten. 

De totaalconcentratie in de 1 O cm toplaag van het sediment zullen over het algemeen (en vooral 
voor metalen en PCBs) na afloop van de sanering lager zijn dan in de huidige situatie, voor zover 
de concentraties hoger waren dan die van het zwevende stof in het huidige Rijnwater. Alleen HCB 
vormt hierop mogelijk een uitzondering. Punt van aandacht hierbij zijn die plaatsen in het 
Ketelmeer waar de aanwezige Ym-bruin laag zo dik is dat deze niet in zijn geheel wordt 
verwijderd. Daarnaast is de gekozen overdiepte met opzet relatief klein gehouden om te 
voorkomen dat er te veel relatief schoon sediment wordt mee verwijderd. De praktijk zal echter 
moeten leren in hoeverre dit resulteert in'het achterblijven van kleine gebiedjes met relatief sterk 
verontreinigd sediment. 
In hoeverre de mate van beschikbaarheid (als percentage van de totaal aanwezige concentratie) 
zal veranderen is niet met zekerheid te zeggen. De TENAX metingen in de 1 cm toplaag wijzen 
voor PAKs op een lagere beschikbaarheid, terwijl de beschikbaarheid van de PCBs weinig 
verschillen laten zien. De beschikbaarheid van HCB lijkt daarentegen juist toe te nemen. Voor de 
metalen is deze voorspelling vrijwel onmogelijk. Wel kan verwacht worden dat de beschikbaarheid 
tijdens en direct na afloop van de sanering mogelijk is verhoogd doordat er een ingrijpende 
verstoring heeft plaatsgevonden. 

0 Zowel de directe Adebdkdeindirede ecologische risico's in de toplaag na afloop van de sanering zullen 
lager zijn dan in de nu aanwezige Ym-bruin laag. In hoeverre deze verschillen ook statistisch 
significant zullen zijn met de huidige toplaag is niet op voorhand te zeggen, daar dit waarschijnlijk 
sterk van de lokale situatie afhangt. Een lokale situatie waar zich in de afgelopen periode een 
relatief schone toplaag heeft gevormd op een dik pakket Ym bruin zou direct na sanering zelfs een 
verslechtering kunnen laten zien als de Ym bruin laag niet geheel wordt weggehaald. Is dit een 
sedimentatie gebied, dan is echter ook weer te verwachten dat deze Ym bruin laag in de loop der 
jaren weer door een schonere laag wordt afgedekt. 
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- In welke mate is het risico van verspreiding naar oppervlakte- en grondwater verminderd? 

Het risico van verspreiding was bij het Ketelmeer één van de aanleidingen voor de sanering. Voor het 
beantwoorden van deze vraag speelt enerzijds de mobiliteit van de probleemverontreinigingen en 
anderzijds de vracht aan restverontreiniging in niet verwijderde diepere lagen een rol. De 
beschikbaarheid kan met poriewater analyses en TENAX metingen bepaald worden (voor 
verwachtingen zie hier boven). De verwachting over de achterblijvende vracht aan verontreinigingen 
kan gebaseerd worden op de verwijderingsdoelstelling (90-95 %) (van Harmelen, 1998). 

in welke mate is het risico voor het ecosysteem afgenomen? 

Uitspraken over het risico voor het ecosysteem worden afgeleid uit de aanwezige verontreinigingen, 
de beschikbaarheid hiervan en de hieraan blootgestelde organismen. in situ bioaccumulatie proeven 
kunnen hierbij een geschikt hulpmiddel zijn, zij geven een geïntegreerd beeld in de tijd weer. Verder 
kunnen bioassays op intacte sedimentmonsters al dan niet in combinatie met poriewateranalyses en 
TENAX metingen inzicht geven. Hiernaast is de ontwikkeling bodemfauna populatie van belang; 

Hoe en hoe snel herstelt/ontwikkelt de toplaag van het sediment zich? 

Dit aspect is voor het Ketelmeer van belang omdat de sanering hand in hand gaat met 
natuurontwikkeling (van Harmelen, 1998). Van belang is vooral de ontwikkeling van de toplaag en 
bijbehorende bodemfauna in relatie tot (een) referentie locatie(s). Gezien de ligging van het 
Ketelmeer wordt gedacht aan zowel meiofauna -als macrofauna-inventarisaties op hard substraat 
naast de gangbare macrofauna inventarisatie; 

Hoe en met welke parameters kunnen verschillen tussen verschillende saneringsmethoden 
gemeten worden? 

Aandachtspunten voor het beantwoorden van deze vraag zijn: welke risico wordt beoogd te 
reduceren? (zie hierboven) en welke wijze van saneren wordt toegepast: 

1. gee n saneringherwijdering, dit betreft locaties waar niet gebaggerd wordt. 

Dit kan gaan om zowel niet verontreinigde als verontreinigde locaties, waarbij in het laatste geval 
de aanwezige verontreinigde laag te dun is voor een effectieve verwijdering. Voor deze locaties 
zal er weinig veranderen aan de risico's. Dit brengt automatisch het voordeel met zich mee, dat 
dergelijke locaties gebruikt kunnen worden om eventuele autonome veranderingen in beeld te 
brengen. Ook kunnen deze locaties als refugia voor bijvoorbeeld aanwezige vissoorten dienen. 
Het volgen van eventuele autonome ontwikkeling vraagt een vrij compleet analysepakket, terwijl 
'refugia voor vissoorten' het wenselijk kan maken om uitgebreider in te gaan op de aanwezige 
macrofauna, dat als voedsel voor veel vissen dient. De frequentie van de monitoring op dergelijke 
locaties kan waarschijnlijk relatief laag zijn. 

2. gedeeltelijke saneringherwijdering, dit betreft locaties, waar de Ym-bruin laag zo dik is dat deze 
niet geheel wordt verwijderd. 

Dit zijn locaties waar een (tijdelijke) verslechtering van de situatie verwacht kan worden, omdat 
de nu aanwezige Ym-bruin laag veelal is afgedekt door een minder verontreinigde toplaag. Na 
een aantal jaren zal deze situatie zich waarschijnlijk herstellen, daar deze gebieden waarschijnlijk 
vooral in sedimentatie zones liggen. Ook voor deze locaties wordt een vrij uitgebreid 
analysepakket aanbevolen, vooral de extra parameters die zich richten op de beschikbare fractie 
kunnen nuttige informatie opleveren. In tegenstelling tot bovengenoemde 'referentie' locaties zal 
de frequentie van monitoring nu echter hoger moeten liggen. Juist in de eerste paar maanden c.q. 
jaren na sanering worden hier de grootste veranderingen verwacht. 
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3. volledige verwijderinghanering, dit betreft locaties, waar de Ym-bruin laag geheel wordt 
verwijderd. 

In principe zou dit een toplaag moeten opleveren conform de actuele zwevende stof kwaliteit in 
het Ketelmeer, waarbij de aandacht dan vooral naar de eventueel aanwezige morslaag dient te 
gaan. De sanering is echter zo opgezet dat de zogenaamde overdiepte zo klein mogelijk is 
gehouden. Dit vermindert de vracht aan schoon sediment, dat onterecht wordt gesaneerd. Aan 
de andere kant levert dit ook een kans op dat lokaal stukjes Ym-bruin blijven liggen. Daar de 
baggerwerken geprogrammeerd zijn op basis van een berekende grens tussen verontreinigd 
sediment en achtergrondkwaliteit, wordt de kans hierop vooral bepaald door de statistische 
extrapolaties van het gebruikte meetraster naar een vlakdekkend beeld over de dikte van de Ym- 
bruin laag. In dergelijke situaties zal de monitoring waarschijnlijk in twee slagen dienen plaats te 
vinden. 

Allereerst kan met een zeer beperkt pakket chemische analyses in een net opgeleverd baggervak 
gedetailleerd (=op veel plekken) gemeten worden, bijvoorbeeld met behulp van een 
gidsparameter. Dit levert een beeld over de ruimtelijke heterogeniteit. Indien simultaan met dit 
veldwerk tevens voldoende monstermateriaal wordt verzameld voor de eventueel aanvullende 
analyses, kan de monsterselectie op basis van een beperkt analysepakket worden uitgevoerd, 
aangevuld met een compleet analysepakket op een beperkt aantal (mengen). 

5.4 Tot slot 
Zoals hierboven is vermeld heeft het huidige onderzoek een aantal waardevolle aanbevelingen 
opgeleverd voor het monitoren van de sanering in het Ketelmeer. Wel dient hierbij gerealiseerd te 
worden, dat deze aanbevelingen niet direct en 1 op 1 zijn te vertalen naar het 
monitoringsprogramma. Vooral de exacte bemonstering locaties en de frequenties waarmee de 
parameters zullen worden bepaald, zal nader ingevuld moeten worden. De basis hiervoor is een 
uitgewerkte verwachting van het resultaat van de sanering in relatie tot het saneringsdoel. De rol van 
de factor tijd speelt hierbij een belangrijke rol. De gewenste monitoring is hier namelijk een directe 
afgeleide van. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe technieken en parameters voor de beoordeling van de 
waterbodemkwaliteit is het van groot belang om over de beoogde betekenis hiervan goed te 
communiceren tussen de betrokken deskundigen. Gaat het b.v. om locatiespecifieke metingen, staan 
causale relaties met andere parameters centraal en/of heeft het betrekking op de toetsing met behulp 
van normen. Bij waterbodemparameters kunnen de wijze van bemonstering en bewerking van het 
monster van grote invloed zijn op de meting van de beoogde parameter. Aanbevolen wordt daarom 
bij het opnemen van een (nieuwe) parameter in de eerste- of tweede-lijnsbeoordeling de wijze van 
bemonstering en bewerking integraal te vermelden. En bovendien aan te geven of betreffende 
techniek een veld of laboratorium karakter heeft. Voor het toepassen van bioassays betekent dit 
bijvoorbeeld dat voor een tweede-lijnsbeoordeling wordt aan bevolen om poriewatertesten zoveel 
mogelijk te vervangen door sediment(c0ntact)testen en dat bij de bemonstering de sedimentlagen zo 
min mogelijk verstoord worden. 

Het onderzoeken van nieuwe parameters in een pilot-situatie, zoals in onderhavige studie, wordt als 
zeer waardevol ervaren. Aanbevolen wordt om de meerwaarde van sommige parameters, waarvoor 
in de situatie van het Ketelmeer geen meerwaarde kon worden aangetoond, op een andere locaties 
opnieuw te onderzoeken. Hierbij kunnen tevens andere nieuwe parameters of technieken worden 
onderzocht om de aandacht te blijven leggen op het verbeteren van de beoordeling van de 
waterbodem kwaliteit. 
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