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MOGELIJKHEDENVOORGEBRUIK ENBERGING
VAN SLIB UIT HAVEN EN VAARGEUL
DevervuilingvandeRijndateertaluithetbeginvandeze
eeuw. Zo blijkt uit omstreeks 1920 genomen en bewaard
gebleven monsters dat toen in het Rijnslib gehalten aan
bijvoorbeeld zink voorkwamen,dievergelijkbaar zijnmet
watnuwordtaangetroffen.W.vanDriel,scheikundigeaan
hetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid enW.Salomons,
wetenschappelijk medewerker aan het Waterloopkundig
Laboratorium,gaan inopmogelijkhedenenalternatieven
voorhetgebruikvanslibdatbijaanlegvanhavensenhet
graven van vaargeulen door baggeraars wordt geproduceerd. Eriseenaantalnuttigegebruiksmogelijkheden, al
wijzendeauteursookopzekeregevarendie,metnamein
de landbouw, bijgebruikvanditslibsoms kunnenoptreden.
De aanleg van havens en vaargeulen aan de kust of in riviermonden brengt grote veranderingenteweeginhettransportgedragvanhetinhetwaterzwevende slib. De eis van de scheepvaart dat in de havenbekkens
weinig golfwerking en stroming
mogenoptreden,heefttotgevolg
dathetdoorderivierofvanuitde
zee aangevoerde slib daar optimale bezinkingsomstandigheden aantreft. Om de havens en
vaargeulen toegankelijk te houden voor de (zee)-scheepvaart
moetditslibregelmatigdoorbaggerenwordenverwijderd (onderhoudsbaggerwerk).
De totale hoeveelheid slib die
jaarlijkstotbezinkingkomt,hangt
samen met het sedimentaanbod
vanrivierenzee,enmetdegrootte van het havenareaal. In het
Rotterdamse havengebied isiedereuitbreidingvanhethavenareaal gepaard gegaan met een
toenameindejaarlijkstebaggeren hoeveelheid specie. Indeze
eeuw is het havenareaal toegenomenvan0.6km2tot21km2,en
het onderhoudsbaggerwerk van
0,3 miljoentot 10miljoentonslib
perjaar.
Niet alleen in het Rotterdamse
havengebied, maarook inanderedelenvanEuropakomenaanzienlijke hoeveelheden bagger-

W.van Driel studeerde scheikunde
aande Gemeente Universiteit van
Amsterdam, waarhijin1961promoveerde. Sinds 1958 ishijals scheikundige werkzaam bij het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, afdelingScheikunde vandeGrond, waar
hijzich ondermeerbezighoudtmet
deagrarischeaspecten vandezware-metaalcontaminatie.

specie vrij bij het toegankelijk
houdenvandehavens.Detotale
hoeveelheid baggerspecie diein
Nederland, België en WestDuitsland wordt verplaatst, bedraagt ongeveer twaalfmaal de
totale slibafvoer vande Rijn. De
bergingsmogelijkheden van deze enorme hoeveelheden materiaal worden sterk beperkt door
devervuiling van de baggerspecie.
Vervuilingsgeschiedenis
De Rijnvervuiling dateert al van
hetbeginvandezeeeuw,maaris
pasindeafgelopen 10-20jaarin
depublieke belangstellinggekomen.Aandehandvansedimentmonsters dieomstreeks 1920in
hetstroomgebiedvandeRijnzijn
verzameld, en die in archieven
bewaardzijngebleven,ishetmogelijkgeweestomdevervuilingsgeschiedenisvandeRijn,endus
van één van de sedimentbronnen voor het Rotterdamse havengebied, optestellen.In1920
werden gehalten aan zink in het
Rijnslib aangetroffen van 1000
mg. kg"1, dezelfde orde van
grootte als nu.Nietvervuildesedimenten bevatten 68 mg.kg'1
aanzink.In1920wasreeds90%
van het cadmium in het slib van
industriële herkomst. Ditpercentageisnugestegentotmeerdan
99%, bij gehalten van ongeveer
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W.Salomons studeerde anorganische chemie in Groningen. Na zijn
promotiein1973tradhijindienstvan
het Waterloopkundig Laboratorium.
Onderzoektterreinen betreffen het
geochemische gedrag van metalen
in oppervlaktewater en de problematiek rond hetdumpen van vliegenkolenas, baggerspecieenmijnafval.
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30 mg.kg"1. Met andere woorden,minderdan1%vanhetzware metaal cadmium in de Rijn is
vannatuurlijke herkomst.VergelekenmetandereriviereninWest
EuropatransporteertdeRijnveruit de grootste hoeveelheden
zware metalen.De problematiek
rond de baggerspecie van Rotterdam wordt dus gevormd door
de toename in de hoeveelheid
baggerspecie èn de toename in
devervuilingsgraad.
Stortenopzee
De belangrijkste bron voor het
slibindewestelijkehavens,waar

de meeste baggeractiviteiten
plaatsvinden, is de Noordzee.
Door de getijdenbeweging, door
dichtheidsstromen, en vooral tijdensstormenwordengrotehoeveelheden slib naar het havengebied getransporteerd. Tijdens
dit transport vindt een vermenging met sterk vervuild rivierslib
plaats.Doorhunliggingbedraagt
deze bijdrage van rivierslib voor
de westelijke havens maximaal
10%. Na een verblijf van ongeveereenjaarvanditoverwegend
uit de Noordzee afkomstige slib
opdehavenbodemwordthetopgebaggerd en weer naar de
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Noordzee teruggebracht. Tijdens en na het storten in de
Noordzee,op de 'loswal Noord',
ongeveer 5kmten noordwesten
van Hoek van Holland, worden
de fijnere bestanddelen uit de
baggerspecie gespoeld. De
meer zandige bestanddelen blijven op de loswal Noord achter.
Het fijne slib vervolgt zijn weg in
deNoordzeeenwordtinnoordelijke richting langs de kust getransporteerd.
Laboratoriumproeven hebben
aangetoond dat tijdens dittransport een loskoppeling van een
aantal metalen, waaronder cadmium, van het slib optreedt. De
ontkoppelingssnelheid is echter
lager dan de verdunning met
Noordzeewater, waardoor er

geen meetbaar hogere concentraties aan opgeloste metalen
worden aangetroffen. Het is nog
nietnietduidelijkofditeenproces
isdatookmetnatuurlijke,nietver
ontreinigde, sedimenten onderdezelfdeomstandighedenop
treedt. Over het gedrag van organische micro-verontreinigingen in de baggerspecie die op
zeewordt gedumpt bestaan nog
zeerweiniggegevens.

Bergingteland
Verder naar het Oosten neemt
hetaandeelvanderiviereninde
afzettingen in de havens, en
daarmee de vervuilingsgraad
vandebaggerspecie,toe.Ookin
verbandmetdetransportafstand
wordt dit slib voornamelijk op
landgestort.
De vaargeulmoetbevaarbaaren de Bijbergingvan baggerspecie op
havenbereikbaarblijven. Eencutter- land zijn twee belangrijke vrazuigerinactie(Foto:ANP).
gen:

- Watbetekenendeverontreinigingen in de baggerspecie voor
dekwaliteitvanhet grondwater?
- Welke bestemmingsmogelijkheden heeft een met havenslib
opgespoten stuk land? (woningbouw, industrie, landbouw, recreatiepark,enz.).

Over het gedrag van organische micro-verontreinigingen indebaggerspecie die op zee wordt
gedumpt, bestaan nog
zeerweinig gegevens.

Hetgebruik van met baggerspecie opgespoten land als landbouwgrondzalverderopinditartikelaandeordekomen.Heteerste aspect, dat van bedreiging
van het grondwater, is bestu-

deerd in de Broekpolder. Deze
polder, gelegen optwee kilometer afstand van de rivier nabij
Vlaardingenencirca350hectare
groot, is tussen 1959 en 1976
opgespoten met een zeven meter dikke laag baggerspecie.
Vóór de opspuiting lag het peil
van het ondiepe grondwater van
de Broekpolder en omringende
polders ongeveer 2,5 meter beneden de zeespiegel. Doordat
het ondiepe grondwater in de
Broekpolderviahetdiepegrondwater in open verbinding staat
metderivier,welkpeilgemiddeld
op zeeniveau ligt, was er in de
polder indeze situatie eenkwel,
dat wil zeggen een naar boven
gerichte grondwaterstroming.
Na de opspuiting ligt hetgrondwaterpeilongeveer3,5meterbovende zeespiegel, hetgeen een
naar beneden gericht transport
van grondwater zou doen ver-
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wachten. Voorlopig is van deze
neerzijgingnoggeensprake.
Omdittebegrijpenishetnoodzakelijk wat dieper op de opbouw
van de bodemlagen in polders
alsdeBroekpolderintegaan.De
oorspronkelijke ondergrond bestaat uit een ongeveer 15 meter
dikke laag van slecht doorlatende en sterk samendrukbare klei
en veen. Door deze laag vindt
voornamelijk alleen verticaal
transportvangrondwater plaats.
Daaronder ligt een20meter dikke laag van goed-waterdoorlatende zand en grind, waarin de
grondwaterstroming horizontaal
is. Het is deze laag die door de
rivierwordtgevoed.
Inklinking
Hetopbrengenvanslib heeftervoor gezorgd dat de slecht-waterdoorlatende laag onder het
gewicht van de baggerspecie
wordt samengedrukt. Dit proces
vaninklinkingheefttotgevolgdat
grondwater uit de slecht-doorlatende laagaandeboven-enonderzijde wordt uitgeperst. Het
proceshoudteenneerwaartsgericht transport van water voorlopigtegen.Hetregenwater datop
deBroekpoldervaltzalalleende
sublaagbereikenennaardesloten afstromen. Berekeningen
hebben aangetoond dat de inklinking een zeer langdurig proces is; in de orde van tientallen
jaren. Eens zal het proces zijn
beëindigd, en dan zal regenwaterdatopdesublaagvaltdoorde
slecht doorlatende laag naar het
diepere grondwater in de goed
doorlatende laag kunnen stromen,envandaarviakwelhetoppervlak van omringende polders
kunnenbereiken.

aan pesticiden varieerden van
beneden de bepalingsgrens
(0,05ug/l)vooronderandereDDT
tot0,7ug/lvoorisodrin.Zeliggen
op eenzelfde niveau als in het
poriënwater van de baggerspecieopde havenbodem, maarze
zijnhogerdaninhetwatervande
Rijn, en veel hoger dan in het
oorspronkelijkegrondwater inde
ondergrondvandepolder.

In bladgroenten, granen
en verschillende groenvoedergewassen zijn de
cadmiumconcentraties
ontoelaatbaar hoog.

Nalevering
Dat acht jaar na de opspuiting,
ondanks de uitspoeling met
neerslag, de concentraties op
hetzelfdeniveauliggenalsinporiënwater van baggerspecie betekentdatereennaleveringvanuitdebaggerspecie naarhetwaterplaatsvindt. Indienwordt aangenomen dat slechts 0,5% van
de in de baggerspecie voorkomende verontreinigingen kunnen worden nageleverd, zal het

naleveringsproces honderden
tot duizenden jaren kunnen
voortduren. Daarom is te verwachten datook nadat deinklinkingvandeondergrond isbeëindigdwater met dezelfdesamenstellingalsgemetenin1977naar
benedenzalstromen.
Stromend door de ondergrond
zullen verontreinigingen als gevolg van andere milieuomstandigheden aan de grond kunnen
adsorberen en/of precipiteren.
Dezeprocessenleidenertoedat
er 6f een verlaging van de concentraties in het neerzijgende
water en/of een vertraging van
het verontreinigingsfront optreedt.
Slechts het adsorptieproces is
volledig in rekening gebracht.
Deze berekeningen hebben uitgewezen dat metalen een paar
honderdjaar eenpesticiden duizendenjaren nodig hebben om,
viahetdieperegrondwater,weer
deoppervlaktetebereiken.
Agrarische aspecten
Bijhetoverwegenvaneenagrarisch gebruik van havenslibdeponiënopland,springendegunstige eigenschappen in hetoog.

Hetzijnkalkrijkekleigrondenmet
een hoog gehalte aan organische stof ('humus'), met een uitstekende bodemstructuur. Zij
zijn daardoor geschikt voor de
teelt van uiteenlopende akkerbouwgewassen,sierheesters en
bomen. Debesmetting metzware metalen, minerale olie enandere, persistente, organische
verbindingen beperken echter
degebruiksmogelijkheden sterk.
Heteffectvandezetoxischeelementen en verbindingen op
groei,gezondheidensamenstellingvanplant,dierenconsument
wordt bepaald door de overdracht uit het bodemmilieu naar
debiota.
Voor de metalen steekt het havenslibinditopzichtgunstigafbij
de meeste grondsoorten in ons
land:door dehogere pHenconcentratiesaanorganischestofen
kleibestanddelen zijn de mobiliteit en de beschikbaarheid voor
deplantsterkgereduceerd.Zinkconcentraties in de grond, bijvoorbeeld,waarbijopzandgrond
vrijwel geen plantegroei meer
mogelijkis,leverenopdezekalkrijke rivierklei geen groeiproblemenop.Dezinkgehalten vande
planten worden weliswaar ver-

OpeenlokatieindeBroekpolder,
waarsinds1969geenopspuiting
met baggerspecie meer isuitgevoerd, zijn in 1977 grondwatermonstersuitdesublaaggeanalyseerd. De concentraties aan
zware metalen bedragengemiddeld3ng/lvoorcadmiumtot50ug/l
voor arseen. De concentraties
Slib kan op weilanden worden gestort, maar schapen zijn gevoelig
voorkoper(Foto:RVD).

124

•XDPROJECT82-4

hoogd, maar niet tot verontrustende niveaus. Dit illustreert dat
voor de beoordeling van de metaalgehalten in de bodem een
grondigekennisvereist isvande
bodemeigenschappen. Havenslibvertoont invele eigenschappeneensterkegelijkenis metde
gecontamineerde
riviersedimentenwaaruit de uiterwaarden
en de aan de getijdenbewegingen blootgestelde delen van de
Biesbosch zijn opgebouwd. Er
kandusgebruikwordengemaakt
vandeervaringen metdecontaminatieindezegebieden.
Landbouwgewassen
Voor de teelt van landbouw- en
andere gewassen op havenslib
moet evenals dat voor grasland
is gedaan, zorgvuldig worden
overwogen of en in welke mate
contaminanten worden opgenomen,enwatdeeffectendaarvan
zijn voor de gezondheid van
mensendier.Directeschadelijke
effectenopdegroeivanplanten,
die toegeschreven kunnen worden aan de hoge zware-metaalgehalten, zijn niet waargenomen. Wel zijn plaatselijk groeiremmingen geobserveerd, die
mogelijk veroorzaakt worden
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door hoge concentraties van organische contaminanten. Daarnaast kan mangaangebrek een
rolspelen,dat echter eenvoudig
door bespuiting kan worden bestreden. Deophopingvanzware
metalen en van gechloreerde
koolwaterstoffen in gewassen is
bestudeerd, zowel in praktijksituaties alsonder gecontroleerdeomstandigheden indekas.In
figuur 1wordt voor het toxische
metaalcadmiumderelatieveopnamedoorachtgewassenophavenslib getoond. Het vermogen
om zware metalen op te hopen
verschilt van gewas tot gewas.
Voor de beoordeling van degezondheidsrisico's zijn de werkelijke gehalten in de plantaardige
Produkten belangrijk, evenals
het aandeel ervan in het totale
dieet. Dewaargenomen niveaus
van de minder giftige metalen
chroom, koper, nikkel en zink in
de consumabele produkten zij
ongevaarlijk. Degiftiger elementen arseen, kwik en lood blijven
nogonderdevoorlopige (Duitse)
grenswaarden. De cadmiumconcentraties echter naderen of
overschrijden in meerdere gewassen de grenswaarden. In
bladgroenten, granen en ver-

schillende groenvoedergewassen zijn de cadmiumconcentratiesontoelaatbaarhoog.
Deniveausvande gechloreerde
koolwaterstoffen inderiviersedimenten zijn niet zodanig dat er
ontoelaatbare concentraties in
degewassenoptreden.Inenkele
oudere havenslibdeponiën zijn
gehalten van bepaalde produkten waargenomen, afkomstig
vanlozingenvaneenindustriein
het havengebied. In aardappels
en worteltjes, geteeld op deze
percelen, zijn ontoelaatbaar hoge gehalten aan gechloreerde
koolwaterstoffenwaargenomen.
Weiland
De mogelijkheid om havenslibstorten te benutten als grasland
isinde praktijk nogniet veelgebruikt.Tochkandit,mitsaaneen
aantal voorwaarden is voldaan.
Desituatie is,wat dezware-metalenbelasting betreft,' goed te
vergelijken met die op de uiterwaarden. Het rundvee krijgt dan
de metalen binnenmet hetgras,
hetdrinkwater enindevormvan
gronddeeltjes, waarbij de opname met gronddeeltjes en gras
belangrijker is dan die met het
drinken van verontreinigd rivier-

>X stippellijn

10
tarwekorrel

8
wortel(peen)

6
gras

4

radijs
sla

spercieboon

aardappel

2
Cadmiumniveauvan
" nietbesmetteprodukten

water. In vergelijking met de situatie in een niet-gecontamineerd weidegebied op dezelfde
grondsoort neemt de zware-metalenbelastingvanhetdieet(gras
+ gronddeeltjes) toe van 200%
(arseen, lood) via390% (cadmium)tot970% (kwik).

Bij onderzoek is geblekendatdegehalten (aan
zware metalen) in melk,
vlees, lever, nier en hersens niet verhoogd zijn
endaterdusgeen risico
bestaat voor de gezondheid van consumenten
van dierlijke produkten
vandezeherkomst.

Bijonderzoek isgeblekendatde
gehalten aan deze elementen in
melk, vlees, lever, nier en hersensnietverhoogdzijnendater
dus geen risico bestaat voor de
gezondheid van consumenten
vandierlijke produktenvandeze
herkomst.
Deze conclusie heeft betrekking
oprundvee,datalleeninhetweideseizoen in de uiterwaarden
graast. Het isdenkbaar dat voor
andere diersoorten, zoals het
voorkoperovermaatzeergevoelige schaap, deze conclusie niet
juistis.
Het isdus niet waarschijnlijk dat
grasland op havenslib zwaremetaalproblemen voor rundvee
zalopleveren.Welzal nogzorgvuldig onderzocht moeten wordenofergeenorganischecontaminanten in het havenslib aanwezigzijn,dietottehogeconcentratiesinmelkenorganenaanleidingkunnengeven.
Recreatie
Methavenslibopgespotenterreinen zijn al jarenlang gebruikt
voor de aanleg van parken,
sportveldenenandererecreatiegebieden. In de Broekpolder is
door de gemeente Rotterdam in
Figuur. Relatieve toename van het
cadmiumgehalte vanenkelegewassenophavenslib.
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een beplantingsproef aangetoond dat een verscheidenheid
van loofbomen en struiken redelijk tot goed op sterk gecontamineerd havenslib kan worden gekweekt. Risico'svoordefauna en
voor de volksgezondheid schuilen in het binnenkrijgen van
gronddeeltjes of in de consumptie van sterk gecontamineerde
plantedelen, waarbij de ingestie
van contaminanten groot is ten
opzichte van wat toelaatbaar
wordtgeacht. Delagereen hogere dieren verblijven constant in
het verontreinigde milieu, en
hebben daardoor meer kans om
schadelijke stoffen in hun lichaam opte hopen.
Gezien de problematiek rond de
berging van slib op het land en
hetstorten opde Noordzee wordt
momenteel intensief gezocht
naar alternatieve bergingsmogelijkheden voor slib.
Aanleg natuurgebieden
Inons land isweinig ervaring opDe Biesbosch, uniek natuurgebied
maar tevens vervuild met metalen
(Foto:RVD).

gedaan met de aanleg van natuurgebieden met gebruik van
baggerspecie. In de Verenigde
Staten daarentegen wordt een
groot deel van het baggerslib gedeponeerd op afgelegen plaatsen langs rivieren of langs de
kust, waarna er zich een min of
meer natuurlijke moerasflora
ontwikkelt. In een uitgebreid onderzoekprogramma van het Waterways Experiment Station te
Vicksburg (USA) worden de effecten bestudeerd van het gecontamineerde bodemmilieu op
samenstelling en kwaliteit van
flora en fauna. Een aantal biotoetsen is in ontwikkeling waarmee de geschiktheid van de betrokken baggerspecie voor deze
toepassing vooraf kan worden
veroordeeld.
In ons land isvrijwel geen ruimte
beschikbaar voor deze wijze van
baggerberging. Erzijnwel gebieden waar zich uitgestrekte natuurlijke vegetaties hebben ontwikkeld op sterk gecontamineerde riviersedimenten. Delen van
de uiterwaarden van de grote rivieren en van de Biesbosch zijn

hiervan bekende voorbeelden.
Weinigen realiseren zich dat het,
vooral vóór de afsluiting van het
Haringvliet, zo unieke natuurgebied in de Biesbosch tevens het
meest met zware metalen verontreinigde deel van de Delta is.
Klaarblikelijk zijn drastische gevolgen voor flora en fauna uitgebleven. Wel is uit onderzoek gebleken dat bijvoorbeeld de zware-metalengehalten van het riet
in de Biesbosch vele malen hoger zijn dan die in niet belaste
gebieden. Degevolgen van deze
verhoogde
zware-metalenbelasting voor het ecosysteem op
de langere termijn zijn moeilijk te
schatten.
Diepe piassen
Een alternatieve mogelijkheid
die uitvoerig is onderzocht, is de
berging in diepe plassen. De
baggerspecie wordt in de vorm
ven een slurry per pijpleiding in
het meer gebracht. De mond ligt
vlak boven de bodem, waardoor
een opwerveling en een vermenging van de baggerspecie met
het oppervlaktewater wordt vermeden. De zeer waterhoudende

baggerspecie op de bodem van
het meer klinkt vrij snel, waarbij
verontreinigd poriënwater wordt
uitgedreven dat zich vermengt
met het oppervlaktewater van
het meer. De processen die de
gehalten aan verontreinigende
stoffen in het poriënwater bepalen zijn in een drietal grote veldexperimenten onderzocht, waarbijtevens informatie werd verkregen over de klinksnelheid van de
baggerspecie. Met deze gegevens iseen rekenmodel gemaakt
van het transport en de consolidatievan hetslibzowel alsvan de
processen in een diepe plas om
de kwaliteit van het oppervlaktewatertijdens deopvullingvan het
meer te voorspellen. Hierbij
bleek dat de gehalten aan metalen en organische micro-verontreinigingen onderde normen bleven. Het zuurstofgehalte van het
water zou tijdens de laatste stadia van de opvulling echter laag
worden. Dit probleem kon door
middel van doorspoelen van het
meer worden opgelost.

Weinigen realiseren zich
dat hetvooral vóór deafsluiting van'het Haringvliet zo unieke natuurgebied in de Biesbosch tevens het meest met zware metalen verontreinigdedeelvande Deltais.
Een alternatief dat momenteel
sterk inde belangstelling staat is
het zogenaamde 'slufterplan'.
Hierbij wordt een schiereiland
aangelegd voor de kust van
Oost-Voorne. Tussen het schiereiland en de kust zal zich door
aanslibbing vanuit de Noordzee
een 'sluftergebied' gaan ontwikkelen; vandaar de naam 'slufterplan'. Het schiereiland bestaat in
eerste instantie uit een ringdijk
waarbinnen vervolgens baggerspecie kan worden geborgen.
Volgens de voorlopige plannen
kan op deze wijze de baggerspecie van het totale Rotterdamse
havengebied over een periode
van20-25jaarworden geborgen.
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