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VOORWOORD

De afbraak vannatuurlijk organisch materiaal indebodem is reeds tientallenjaren eenbelangrijk onderzoekthema vanhet Rijksinstituut voor
Natuurbeheer. Onderzoek naar de relaties tussen gehalten aanverontreinigingen indebodem enhet gedrag alsmede de effectenvan deze stoffen
invoedselketens neemt hier al enige tijd eenbelangrijke plaats in. Sinds
1983 isdehierdoor verkregen kennis tevens gebruiktvoor onderzoek naar
de afbraak endebio-accumulatie vanniet-natuurlijke organische verbindingen zoals gechloreerde koolwaterstoffen. Vooral binnen de afdeling
Ecotoxicologie staan deze aspectencentraal.
Vanuit deze specifieke interesse warenwijbereid om de 'studie naar de
mogelijke effecten op flora en fauna als gevolg van de inrichting van de
Noordpunt Oost-Abtspolder als definitieve opslagplaats voor verontreinigde
grond' te latenuitvoeren opverzoek van de Gemeentewerken Rotterdam.
Hoewel bodemverontreiniging reeds jaren actueel is,zijn ernog vele
hiaten in dekennis van effecten en gedrag vanbijvoorbeeld Cyaniden,
alifatische oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffenen zware metalen. Dehiaten zijnnog groter als
deze stoffen gezamenlijk inde grondvoorkomen. Risico-analyses zijn dus
vaak gebaseerd op onzekere veronderstellingen.
Dit rapport moet dan ook gezienworden als eenpoging deze problematiek
tebenaderen. Gezienhet actuele karakter van devraag 'wat te doenmet
verontreinigde grond?'hopenwij dat dehier gepresenteerde gegevens van
nut zijnvoor verdere beleidsafwegingen.

de Directie
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SAMENVATTING
DegemeenteRotterdam isvanplanomdeNoordpuntOost-Abtspolder (NOAP),
eenvoormaligebaggerspecieloswal,interichtenalsdefinitieve
opslagplaats (DOP)voorverontreinigdegrond.Nadeexploitatieperiode
moetdestortplaatsgeschiktwordengemaaktvoordebestemming
produktiebosenextensieverecreatie.Tenbehoevevandebesluitvorming
wordteenmilieu-effectrapport (MER)opgesteldwaarinviervariantenvoor
deinrichtingvandeNOAPwordenbestudeerdophunpotentiëleeffectenop
hetmilieu.Hetgaatomdevolgendevarianten,waarbij inallegevallen
eenproduktieboswordtaangelegdenextensieverecreatiemogelijkwordt
gemaakt.
1.Autonomeontwikkeling (huidigesituatie);
2.Stortenverontreinigde grond,zonderafdeklaag;
3.Stortenverontreinigde grondenisolatiemeteenwaterondoorlatende
laag (folie)metdaaropeenschoneafdeklaag;
4.Stortenverontreinigde grondenisolatiemeteenwaterdoorlatende laag
(natuurlijkematerialen,bijv.bentoniet)met
daaropeenschoneafdeklaag.

GemeentewerkenRotterdamheefthetRINopdrachtgegevendepotentiële
effectenvandevierinrichtingsvariantenopfloraenfaunate
onderzoeken.
Ditgebeurtdoorde"bron-pad-bedreigdobject"lijntebeschouwen.
Daarbijbevat "debron"vierpotentieelmilieubedreigendegroepenvan
elementen:1)zwaremetalenencyanide,2)oliën,zowelalifatischeals
aromatischekoolwaterstoffen,3)gechloreerdekoolwaterstoffenen
4)organischmateriaal."Hetpad"wordtbepaalddoordeopneembaarheidvan
stoffenendeomzettingenervan (N.B.transportenuitspoelingviawater
wordenhierbuitenbeschouwinggelaten).
Debouwstenenvoorderisico-analysewordenuitdeliteratuurgehaald
waarduidelijkeffectenwordenbeschreven.Helaasisernoggeen
literatuurbeschikbaarwaarineffectenbeschrevenwordenalsgevolgvan
combinatiesvandiversexenobiotica.HetliteratuurrapportvanVanVliet
(1985;ookbijhetRINuitgevoerd)overdeBroekpolder isnogsteedsenig
inzijnsoort.Derisico-evaluatieisgebaseerdopeenaantaluitgangspuntendieinberekeningengehanteerdworden,zoals:
-organismenbetrekkenalhunvoedseluithetgebiedvandeNOAP;
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-vandetotaleverontreiniging iseenbepaalde fractiebiologisch
beschikbaar;
-vooropnamevanstoffendoorplantenentransporttussentrofische
niveauszijnconcentratiefactorengebruikt;
-voordegezamenlijkehoeveelheidzwaremetalenishetPb-equivalent
geïntroduceerd,waarmeedetoxiciteitvanallezwaremetalen
gezamenlijkdoormiddelvanvermenigvuldigingsfactoren kanworden
aangegeven.Voordevegetatie,debodemmicrofloraen-faunazijn
verschillendevermenigvuldigingsfactorengebruikt;
-voordeverscheidenheidaanorganischmateriaalwordtdemethaanconversie ingevoerd;
-voordegezamenlijkehoeveelheidgechloreerdekoolwaterstoffenwordt
eentoxischeequivalentfactorgeïntroduceerd,quagroottegelijkaan
deconcentratieE0C1.

1)Autonomeontwikkeling

Gezienhetzwaremetalenniveau,maximaal3400Pb-equivalenten,zijn
toxischeeffectenopzowelvegetatie,microflora,ongewerveldenals
gewerveldenteverwachten.Ditresulteert ineenzwaremetalenresistente
levensgemeenschap.Dooropnameindevoedselketenzullenzwaremetalen
daarnietzondermeergeïsoleerdengecontroleerdaanwezigblijven.Met
anderewoorden,erzalverspreidingoptreden.
Demineraleoliën (dealifaten)zullenlangzaamafgebrokenworden.Erkan
sprakezijnvaneenzeerlangzameproductievanmethaanenvetzuren.
Effectenvangechloreerdekoolwaterstoffenopvegetatie,instrooisel,op
microfloraenongewerveldenzijnnietteverwachtenvanwegedelage
concentraties.Doorsterkeaccumulatie invetweefselzijnechterwel
effectenviavoedselketensophogereorganismenmogelijk.
Hetsomsbetrekkelijkhogegehalteaanorganischmateriaal inhetslib
zaldoormicrobiëletransformatieafnemen,ditkangepaardgaanmetzeer
langzamegasproductie.IntabelAzijndeeffectenvandeautonome
ontwikkelingsamengevat.
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TabelA.Concluderende samenvattingstabel alsinrichtingsvariant1
(autonomeontwikkeling)uitgevoerdwordt.

vegetatie

strooisel

microflora

evertebraten

vertebraten

zware
metalen

Cd, Cr, Cu afzonderlijk en
wellicht Hg
mogelijk effect.
Gezamenlijk 3400
Pb-equivalenten,
effecten teverwachten

van alle metalen
hoge concentraties

van alle metalen
afzonderlijke effecten op mineralisatiesnelheid

van alle metalen
effecten teverwachten

in voedselketens,
vooral carnivore,
effecten te verwachten

cyanide

afwezig

afwezig

afwezig

afwezig

afwezig

alifaten

weinig kennis,
geen effect
(tenzij 0 concentratie; te
verwachten

weinig kennis

aerobe:trage afbraak
: CO
anaëroob:trage afbraak
: CVC02

weinig kennis

weinig kennis

aromaten
incl. PAK's

afwezig

afwezig

afwezig

afwezig

afwezig

gechloreerde
koolwaterstoffen

weinig kennis;
geen effect van
HCB, HCH, Drins
verwacht

geen effect te
verwachten

geen effect te
verwachten

geen effect te
verwachten

geen effect te
verwachten;
accumulatie in
vetweefsel

2)Stortenvanverontreinigdegrond,zonderafdeklaag.

Indevervuildegrondisdezwaremetalenbelastinggelijkaan3900Pbequivalenten.Ditheefttoxischeeffectenophettotaalaanbiota,resulterendineenselectzwaremetalenecosysteem.Viavoedselketenskunnen
demetalenverspreidworden.
Overdeeffectenvandeaanwezigehoeveelheidcyanideisweinigliteratuurbeschikbaar;vermoedelijkzijnerweinigeffectenofinvloedente
verwachten.
Overdeinvloedvanalifatenopvegetatieenbodemfauna isweinigbekend.
Dezemineraleoliënzijninprincipegoedafbreekbaar.Vanwege (milieu-)
omstandigheden,zalditproceslangzaamverlopen,mogelijkgepaardgaand
meteenlangzameproductievangassen.
OverdeinvloedvanaromatenenPAK'sopvegetatie,instrooiselenop
bodemfauna isookweinigbekend.Voorgewerveldeniseenaantalvandeze
verbindingencarcinogeen.Inpotentiewordendezestoffenineenlaag
tempomicrobieelafgebroken.
IntabelBishetgeheelsamengevat.
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TabelB.Concluderende samenvattingstabel alsinrichtingsvariant2
(stortenverontreinigde grond,zonderafdeklaag)uitgevoerdwordt.

egetatit'

strooisel

zware
metalen

Cr, Cu en Cd
voor alle metalen,
mogelijk afzonder- behalve Hg, hoge
lijk effect, ge- concentraties
zamenlijk 3900
Pb-equivalenten in
grond; effect te
verwachten

cyanide

weinig kennis;
geen effect te
verwachten
weinig kennis;
geen effect
(tenzij 0 accumulatie) verwacht

aromaten
incl. PAK's

weinig effect
verwacht

gechloreerde afwezig
koolwaterstoffen

weinig kennis;
geen effect te
verwachten
weinig kennis

evertebraten

microflora

van alle metalen af- van alle metalen
zonderlijk effecten effecten teverte verwachten (ae- wachten
roob). Gezamenlijk:
sterke remming in
mineralisatie, gasvorm
geen effect en
geen mineralisatie
te verwachten

weinig kennis;
weinig effect
verwacht

aëroob:trage afbraak; trage C0„
anaëroob:CH, en

co„

vertebraten
in voedselketen,
vooral carnivore,
effecten teverwachten

geen relevante kennis
weinig effect
verwacht

weinig kennis

weinig kennis

carcinogeen

k

weinig kennis

aëroob: trage afbraak
anaëroob:geen
afbraak

weinig kennis

afwezig

afwezig

afwezig

3) Storten verontreinigde grond en i s o l a t i e met een waterondoorlatende
laag ( f o l i e ) met daarop schone afdeklaag.
Als f o l i e en a f d e k l a a g e l k c o n t a c t t u s s e n de b i o t a i n schone bovengrond
en v u i l e ondergrond voorkomen, i s d o o r g i f t e v i a de v o e d s e l k e t e n onm o g e l i j k . Ten a a n z i e n van zware metalen, c y a n i d e , a l i f a t e n , aromaten,
PAK's en g e c h l o r e e r d e k o o l w a t e r s t o f f e n , i s dan voldaan aan h e t p r i n c i p e
van I s o l e r e n , Beheersen en C o n t r o l e r e n (IBC) i n bovenwaartse r i c h t i n g .
Daar onder de f o l i e een anaëroob regime gepland wordt, dan wel z a l onts t a a n , z a l a l s gas voornamelijk CH gevormd worden. Dit p r o c e s z a l
langzaam p l a a t s v i n d e n . De t o t a l e h o e v e e l h e i d t e verwachten CH i s
a f h a n k e l i j k van de h o e v e e l h e i d o r g a n i s c h m a t e r i a a l en de k w a l i t e i t ervan
inzowelalstestortenverontreinigde grond.Vanwegedeisolerende
folie,kandittotophopingleiden;ditmoetvermedenworden.

4)Stortenverontreinigdegrondmeteenslechtwaterdoorlatendelaag
(natuurlijkematerialen)metdaaropeenschoneafdeklaag.
Uitgaandevandaadwerkelijkeisolatie,wordtdeverspreidingnaarboven
vanalleverontreinigingenvoorkomen.Alsdeafsluitingslagen instaat
zijndegasvorminggeleidelijkoptevangen,doortelatenstromenen/of
tetransformerendanisergeenrisicovoorgasophoping.
Deefectenophetecosysteemzijnhetminstbijdeinrichtingsvarianten3en4.Bijdezetweeisgasproduktieeentwijfelachtige
factor.Eenafsluitingslaagvanklei (enveen?)zouhetophopingseffect
vangaselimineren.Alsdeleeflaagelkcontactvoorkomttussendebiota
inschonebovengrondenvuileondergronddanisdoorgifteviavoedselketenonmogelijk.Tenaanzienvanzwaremetalenengechloreerdekoolwaterstoffen isdanvoldaanaanhetIBC-principe.
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1 INLEIDING

In "Zorgenvoor Morgen" (Langeweg, 1989), het rapport dat gebruikt is als
basis voor het Nationale Milieubeleidsplan (NMP), wordt geschat dat
jaarlijks 110miljoen tonafvalstoffen inNederland ontstaan. Daarvan is
60miljoen tonbaggerspecie, 15miljoen ton industrie afval, 7,5 miljoen
tonbouw- en sloopafval, 5miljoen tonhuishoudelijk afval en0,5miljoen
tonverontreinigde grond. Opbasisvan een lineaire relatiemet de
economische groei zullen deze stromenjaarlijks toenemen. Hergebruik en
verbranding vormen eenbelangrijke verwerkingsoptie; daarnaast is er de
optie storting. Tothet jaar 2010bedraagt hetbenodigde stortoppervlak
2500à 3500hectaren. Zowel landelijk als regionaal hebben overheden met
deze problematiek temaken.Verantwoord stortenbinnen een beperkt
ruimte-aanbod iseen algemeen ennijpend probleem inons land. Grote
stedenmet industriële activiteiten,worden overhet algemeenhiermee het
eerst geconfronteerd.
Indeprovincie Zuid-Holland zijnveelvoormalige baggerspecieloswallen. Het gaat om locaties waarvoor gebruiksbeperkingen gelden.
Vanwege debeperkte financiële middelen, lijkt inde sanering van
dergelijke locaties,een impasse te ontstaan. Daarnaast iser een groot
tekort aan stortruimte voor afvalstoffen. Inrichting van dergelijke
locaties als stortplaats geeft eenbelangrijke impuls aan de oplossing
vanbeide problemen. Uit de stortopbrengsten kunnen immers zowel de
sanering van de reeds aanwezige verontreinigingen als de voorzieningen
voor het stortenworden gefinancierd (DienstWater enMilieu, Provincie
Zuid-Holland, 1989, "Beleidsnota bestaandeBaggerspecielocaties").
Een dergelijk beleid wordt door de gemeente Rotterdam ondersteund. Zo
heeft deze gemeente het plan opgevat om deNoordpunt Oost-Abtspolder,
eveneens eenvoormalige loswalvoor baggerspecie, te gebruiken als stortplaats voor niet-reinigbare verontreinigde grond.
De Noordpunt Oost-Abtspolder valt onderhet Reconstructiegebied
Midden-Delfland, waarvoor deReconstructie-Commissie reeds een globaal
inrichtingsplan heeft gemaakt.Volgens dit plan zal deNoordpunt worden
ingericht alsproductie- enextensief recreatiegebied. Alvorens de
lokatie volgens ditplanwordt ingericht, zal tussen de 1à4miljoenm
niet-reinigbare verontreinigde grondworden geborgen.
Tenbehoeve van debesluitvorming daarover wordt een milieu-effectrapport

3
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(MER)opgesteld.Eénvandeteonderzoekenaspectenindatverband ishet
mogelijkeeffectopfloraenfauna.GemeentewerkenRotterdamheeft
daartoedeopdrachtgegevenaanhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer
(RIN).
Dewijzeendematevanisolatie,vanbeheersenenvancontrolerenvande
stortzijnbepalendofditgebiedecologisch inpasbaar is.Metecologisch
inpasbaarwordtbedoelddatdekwaliteitvandegestorttegronden
ondergrondgeenmogelijkeecotoxicologischeeffectenveroorzaaktopde
omgeving.Dehuidigesituatie,inclusiefdeautonomeontwikkelingwordt,
alsreferentiebeschouwdtenaanzienvandeandere inrichtingsvarianten.
Doelvanhetonderzoekisomeenuitspraaktedoenovermogelijke
effectenvanaanwezigeverontreinigingen inhavenslibenverontreinigde
grondopdeinhetgebiedteverwachtenfloraenfauna:eenrisicoevaluatievoorfloraenfauna.
Viervariantenomhetgebiedinterichtenzullenindestudieworden
betrokken.Hetbetreft:
1)deautonomeontwikkeling (huidigesituatie),
2)stortenvanverontreinigde grond,zonderafdeklaag;daarop
produktiebosenextensiefrecreatiegebied,
3)stortenverontreinigdegrond;afsluitingmeteenwaterondoorlatende
laag (folie)metdaaropschoneafdeklaag;daaropproductiebosen
extensiefrecreatiegebied,
4)stortenverontreinigde grond;isolatiemeteenslechtwaterdoorlatende laag (oflagen)endaaropeenschoneafdeklaag;daarop
productiebosenextensiefrecreatiegebied.
Deecotoxicologischegegevenswordenverzameldviaeenliteratuurrecherche.Deecotoxicologischeconsequentieswordenbeschrevendieeen
bepaalde inrichtingsoptiemetzichmeebrengtdooraantegevenin
hoeverreverontreinigingenuitdestort (bron)doorfloraenfauna,via
opname,verspreidingenaccumulatie invoedselketen (pad),voorfloraen
fauna (bedreigdobject)negatieveeffectenkunnenveroorzaken.Bijeen
risico-evaluatie zalersprakezijnvaneengemiddeldeeneenworstcase
benaderingvande"bron-pad-bedreigdobject"-lijn.
Hetrapportisopgebouwduitdriedelen.IndeelAwordendebouwstenenvanhetonderzoekaangedragen.Naastdebeschrijvingvanhet
gebiedwordenterverduidelijkingvandedenkwijzeeninterpretatie
algemeneprincipesuitdeecologieenecotoxicologieaangestiptenworden
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enigevoordeNoordpuntrelevantethema'saangesneden. IndeelBworden
deresultatenvanhetliteratuuronderzoek gepresenteerdentevensleemtes
inkennisaangegeven.IndeelCvindtdeuitwerkingvandevraagstelling
plaats.Devraagstellingvaltuiteenindevolgendeonderzoeksvragen:
1.Zijner,geziendegehaltenaanverontreinigingen,toxischeeffectente
verwachtenbijfloraenfauna?
2.Zijnervoedselketen- enecosysteemeffecten teverwachten?
3.Kunnenmicrobiëletransformatieprocessen leidentoteffectenop
organismenenophetecosysteem?
4.Bijwelkevandeopbasisvandevierhiervoorgeschetsteinrichtingsmogelijkhedenzijndeeffectenopecosysteemniveauhetkleinst?
5.Zijndieeffectenaanvaardbaarvanuitoogpuntvannatuur-en
milieubeheer?
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DEELA: BOUWSTENENVOORPROBLEEMANALYSE

In"bouwstenenvoorprobleemanalyse"wordenenerzijdsdevariantenvan
inrichtingvandeNoordpuntOost-Abtspolderalsdefinitieveopslagplaats
voorverontreinigde grond,gepresenteerdvolgenshetRotterdamsbeleid.
Anderzijdswordtgewezenopeenaantalecologischeprincipes,samenhangend
metdetoekomstigebestemmingenoptheoretischeecotoxicologischeconsequentiesvanverontreinigingmetzwaremetalen,cyanideenkoolwaterstoffen.Metbehulpvanhettoepassenvanhet"afdekprincipe"moethet
IBC-principe (Isoleren,BeheersenenControleren)gestaltekrijgen.Immers
hetconflicttussentoxischestoffen-zowelreedsgestorthavenslibals
testortengrondenbevatteneenscalavanpotentieelgiftigestoffen -en
ontwikkelingvannatuurenmilieumoetvermedenworden.

2 BESCHRIJVING VANHETGEBIED

2.1 Rotterdamsbeleid;uitgangspunten
Het Rotterdamse

afvalstoffenbeleid

creëer en van structurele
gemeente

vrijkomen.

hergebruik

is in eerste

oplossingen

Ten aanzien
Rotterdamse

van de verwijdering

beleid

als volgt

worden gezocht
is,

grond wordt

Naar analogie

met het rijksbeleid,

en potentieel

reinigbare

in gecontroleerd

van verontreinigde

moet reinigbare

grond tijdelijk

worden

grond worden
opgeslagen.

Zuid-Holland,

is opgesteld,

de vrijkomende

gereinigd

grondstromen:
door de provincie

verspreiden.

storten.

gereinigd:

gezamenlijk

achterblijvende

milieuhygiënisch

grond kan het

dat in het kader van de

Dit principe

op het

welke binnen de
in

In het bodemsaneringsbeleid,
Rotterdam

gericht

worden samengevat".

a) Reinigbare

b) Beperking

voor afvalstromen

Deze oplossingen

en als dat niet mogelijk

instantie

speelt

is gebaseerd

verontreinigingen
Door toepassing
hoeveelheid

de gemeenten Den Haag en

het leeflaagprincipe

op het creëeren

raamovereenkomst
een belangrijke

van een schone leeflaag,

zich niet naar de omgeving

van het leeflaagprincipe
verontreinigde

grond sterk

rol.
mits de

kunnen

wordt de omvang van
beperkt.
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c) Stimuleren

hergebruik,

Grond die geschikt
gingen zoveel
overige

anders

is voor hergebruik,

mogelijk

grond zoals gedefinieerd

moeten worden gestort
Door hergebruik
d) Eigen

volgens

De

(AW),

evenals

opslagplaatsen

mogelijk

(WCA)

(DOP).

na te streven,

wordt de

behoefte

teruggebracht.

verantwoordelijkheid:

De gemeente Rotterdam
overeenkomst

beschouwt

de verwijdering

en verantwoordelijkheid.
grootschalige

de intentie

voorhanden

wordt gezien,

zijn

moet Rotterdam

voor verontreinigde

Zuid-Holland

en afvoer

stortfaciliteiten

van de raam-

grond als haar eigen

Omdat binnen de provincie

De Rotterdamse

opengesteld

overeenkomstig

van verontreinigde

oplossingen

als wenselijk

treffen.

werken worden toegepast.

de Wet Chemische Afvalstoffen

in definitieve
sterk

doelmatigheidsoverwe-

door de Afvalstoffenwet

van grond zoveel

aan DOP-capaciteit

moet vanuit

in grootschalige

grond zoals gedefinieerd

niet

storten:

buiten

zelf

taak

geen

de

provincie

voorzieningen

worden in principe

grond welke afkomstig

niet

is van buiten

de

gemeentegrenzen.
De gemeente Rotterdam

is met de provincie

Zuid-Holland

in overleg

stad in "verontreinigingszones"

in te delen met als doel de

grondstromen

Uitgangspunt

beter

grondverzet
reinigd.

te beheersen.

van elders

Dit beleid

verontreinigde
definitie

binnen de stad niet

is van grote

grond her te gebruiken

is dat gebieden
mogen worden

op de mogelijkheden
(o.a.

is de hoeveelheid

binnen de gemeente Rotterdam
grote

(sterker)

De hoeveelheden

in de volgende

vrijkomt,

kunnen sterk

bodemsaneringswerken.

2. Hergebruik:

(licht)

van de

verontreinigde

grond,

geraamd op ca. 230 000 à 300 000 m
fluctueren

Overeenkomstig

door de uitvoering

de verwerking,

ca. 140 000 - 180 000 m per jaar.

grond die niet-reinigbaar

3. AW-stort:

die
van

wordt deze grond

vier categorieën

milieuhygiënisch

verantwoord

in grootschalige
3

geschikt

aan verontreinigingen
is voor hergebruik

grond

Dit is licht

is, maar zonder

ca. 45 000 - 55 000 m per jaar.

grond met gehalten
welke niet

door

veront-

om

door vaststelling

onderscheiden:
3
1. Reinigbaar:
ca. 25 000 - 35 000 m per jaar. Dit betreft
volgens de criteria
van het Rijk reinigbaar
is.
3
reinigde

stedelijke

"hergebruiksgrond").

Voor de komende jaren
per jaar.

invloed

daarbij

om de

veront-

IBC-voorzieningen

werken kan worden

Dit betreft

welke

toegepast.

niet-reinigbare

tot maximaal de WCA-waarden,
in grootschalige

werken

zonder

3
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Tabel 1. Samenstelling vandebodem Noordpunt Oost-Abtspolder (NOAP)en
niet-reinigbare grond; gehalten inmg.kg (naar ChemieLinco, 1989,Gem.
Rotterdam, 1989).
bodem NOAP
1976/77 1989

parameter
droge stof : (%)
organische!stof (%)
calciet (%)

pH(KCl)
<
2um
< 50um
< 425um
< 2000um

(%)
(%)
(%)
(%)

cadmium

zink
lood
koper
kwik
chroom
arseen
nikkel

12.1
14.4
-

10.3
7.0
25.4
67.0
89.3

17.1
1062
267
167
383
51

11.6
985
194
146
3.3
214
31
-

niet-reinigbare grond
min.
max.

cyanide

93
10.4
8

1.1
9.3
54.6

13.9
59.2
91.4

na
140
73
19
na
11
17
8.6

4.4
840
945
220
1
85
55
35

na

min. olie
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
chryseen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(a)antraceen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3)pyreen
benzo(ghi)peryleen
PAK (6Borneff)
PAK (totaal)
HCB
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
aldrin
dieldrin
endrin
PCB
EOX

66
2.9
0.8

1580

0..11
<0..01
<0..01
<0 .01
0 .03
0..11
<0 .02
1 .2
4 .5

<0.001
0.002
0.003
0.002
0.001
0.014
0.001
0.182
7.7

na=niet aantoonbaar <=detectiegrens -=niet gemeten

31
na
na
na
na
na
1.12
0.01
na
0.17
0.09
0.12
0.05
na
na
0.6
3

na

23
3350
0.1
na
1
0.95
5
8
16
4.4
29
6.5
11
4.1
9.1
3.3
61
203

7.6
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IBC-voorzieningen
volgens

en derhalve

moet worden gestort

(DOP

IBC-criteria).
3
ca. 20 000 - 30 000 m per jaar.

4. WCA-stort:

grond waarvan de gehalten
schrijden
gestort

is niet

Noordpunt

niet

bovenstaande

volgens

exact aan te geven.

de WCA-grenswaarden

de IBC-criteria

moet worden

Indien

over-

gestort.

moet worden

wordt verondersteld

dat de

eerder dan in 1991 beschikbaar
cijfers

voorhanden

komt, moet op basis van
3
610 000 à 810 000 m
verontreinigde

tot 1996 minimaal

Als voor hergebruiksgrond

zijn,

Er moet derhalve

geen structurele

moet ook deze grond gecontroleerd

DOP-capaciteit

Oost-Abtspolder

oplos-

worden

gestort.

worden gereserveerd
voor 1 à 2 jaar3
ca. 320 000 m . De capaciteit
van de

aan hergebruiksgrond:

Noordpunt

niet-reinigbare

grond die in de Noordpunt Oost-Abtspolder

grond worden geborgen.

produkties

Dit is

aan verontreinigingen

en welke eveneens

De hoeveelheid

singen

gecontroleerd

moet daarom minstens

3

930 000 à 1 130 000 m

bedragen.
De kwaliteit

van de te storten

verontreinigde

bepaald door de voorwaarden

die aan de acceptatie

stortplaats

en anderzijds

worden gesteld

De kwalitatieve

gegevens

zijn

de plaatselijke

weergegeven

mogelijke

geohydrologie

verspreiding

huishouding.

Behalve

naar grond- en oppervlaktewater,
evenals

effecten

op flora

effecten

zal onderscheid

effecten.

Als tijdelijke

bij het transport
gevolg

reinigingsinstallaties

worden

bestudeerd,

die beide van invloed

verspreiding

zijn

alsmede de
van de

effecten

verontreinigingen
inpasbaarheid,

en

van verontreinigde

van bijzondere

voorzieningen

van de

permanente

worden beschouwd, geluid-

de berging

In het MERworden de diverse

op de

water-

komen de landschappelijke

worden gemaakt in tijdelijke

voor

aanbod.

1.

en fauna aan bod. Bij de bestudering

en tijdens

van de aanwezigheid

van de grond op de

in tabel

van de verontreinigingen
de eventuele

enerzijds

door het daadwerkelijke

Voor het MERzal de bodemopbouw van de lokatie
evenals

grond wordt

en

stankhinder

grond en als
op de stort,

vrachtwagens.
varianten

met het nulalternatief

ver-

geleken.
2.2 Detoekomstige inrichting
HetstudiegebiedbetreftdeNoordpuntOost-Abtspolder.Ditgebiedis
gelegeninhetnoordwestenvanRotterdam.Hettotaleoppervlakvande
Noordpuntbedraagtcirca50hectare.Hetgebiedwordtaandeoostelijkeen
westelijkezijdebegrensddoorrespectievelijkdeDelftseSchieende

zoals
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Poldervaart. Het gebied ligtbinnenhet Reconstructiegebied MiddenDelfland. Inhet Programma Reconstructie Midden-Delfland ishet gebied
aangewezen als extensief recreatiebos. Erbestaat al een globaal
inrichtingsplan voor het gebied (figuur 1 ) .Rotterdam is echter voornemens
om daarvoor eerst eenhoeveelheid verontreinigde grond te storten
3
(afhankelijk vanhet tekiezen scenario 1tot4miljoen m ) .Na
beëindiging vanhet storten zal op de locatie alsnog een extensief
recreatiebos worden aangelegd. Indat kader zal een drietal
inrichtingsvarianten worden onderzocht. Daarnaast moeten de bestaande
toestand vanhet milieu ende autonome ontwikkeling daarvan worden
beschreven (variant1 ) .
De te stortenverontreinigde grond moet alsniet-reinigbaar worden
beschouwd enkanworden onderscheiden indrie categorieën:
1. licht verontreinigd (beperktherbruikbaar); inhet MER zal worden
onderzocht ofvoor deze grond een deelvan de lokatie als tijdelijke
opslagplaats kanworden ingericht;daarnaast zal eendeelvan de grond
definitief worden gestort;
2. matig tot sterkverontreinigd (gecontroleerd storten); deze grond moet
op de locatie gecontroleerd worden gestort;
3. sterkverontreinigd (vallend onder deWet Chemisch Afvalstoffen); deze
grond zal apartvan categorie 2worden gestort;met name aande
bovenafdekking zullen strengere eisenworden gesteld danvoor categorie
2 en 1. Categorie 3grond zal teallen tijde dusdanigworden gestort
dat elk contactmet enverspreiding vanverontreiniging worden
uitgesloten enwordt daaromniet indeze studie meegenomen.
Tot voor 150jaar terugbestond het gebieduitvennen enmeertjes. Tot
1900heeft inhet gebiedvervening plaatsgevonden. Daarna ishet gebied
drooggelegd doorhet tebemalen. Het terreinwerd vanaf drooglegging tot
1967 gebruiktvoor agrarische doeleinden.
Vanaf datjaar ishet gebied opgespotenmetverontreinigd havenslib uit de
Rotterdamse havens.Medio 1983 ishet stortenvanbaggerspecie beëindigd.
3
Totaal is indeperiode 1967-1983 ongeveer 7.2 miljoenm opgebracht. In
3
1986 en 1987 isnog 25000m slib enoorspronkelijke bodem uit de
Overschiese Plasjes gestort. Doorhet opspuitenvanhet havenslib ishet
gebied ongeveer zes meter opgehoogd (ChemieLinco, 1989). Vanaf het moment
dat methet opspuitenwerd gestopt, isde ontwikkeling van de Noordpunt
vrijelijk kunnenverlopen. Het zuidelijk deelvan deOost-Abtspolder wordt
op ditmoment ingericht als industrieterrein. Grond diebij deze
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Figuur 1. Inrichting Noordpunt Oost-Abtspolder (Reconstructiecommissie
Midden-Delfland).
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activiteit vrijkomt zalworden afgevoerd naar deNoordpunt.
Drie inrichtingsvarianten zullenwordenbestudeerd en afgezet tegende
variant waarbij geenverontreinigde grond gestort zalworden (autonome
ontwikkeling). Inde drie inrichtingsvarianten zal deverontreinigde grond
direct op debaggerspecie worden gestort. Devarianten verschillen echter
qua voorzieningenniveau:
2. het productiebos en extensief recreatiegebied wordt rechtstreeks zonder
afdeklaag op de te stortenverontreinigde grond aangelegd;
3. de te stortenverontreinigde grond wordtvoorzienvan een
waterondoorlatende bovenafdekking indevorm van een folie met een
schone laag grond,waarop hetbos en recreatiegebied zal worden
aangelegd;
4. de te stortenverontreinigde grond wordt voorzienvan een slecht
waterdoorlatende bovenafdekking, bestaande uit natuurlijke materialen;
ookhier wordt het bos en recreatiegebied aangelegd op de schone laag
grond.
De gehele afdeklaag zalvanaf hetmaaiveld globaal alsvolgt zijn
opgebouwd:
1. schone grond (dikte,afhankelijk vanhetvochtleverend vermogen);
2. een drainagelaag (grofkorrelig materiaal): vanbelang voor
textuursprong, waardoor diepebeworteling wordtvoorkomen en
waardoor ook de capillaire opstijging van grondwater wordt
tegengegaan;
3. dewaterondoorlatende laag (folie)of slechtwaterdoorlatende laag
(maar effectief, zoalsbentoniet) doorlatende laag;
Daaronder ligt deverontreinigde grond op debaggerspecie.
toekomstig maaiveld
schone grond

regulerende laag
zand/bentoniet of folie?
verontreinigde grond

huidig maaiveld
baggerspecie
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Volgens een eerste opzet (Bos- en landschapsbouw Zuid-Holland, 28juli
1989)zalhet recreatiebos behoren tot de categorie multifunctioneelbos.
Daarbinnen zijn de functies recreatie enhoutproductie dominant. De
recreatiefunctie komtvooral totuitdrukking inde intensieve ontsluiting
enhet ruimtelijk ontwerp. Deproductiefunctie wordtvertaald indeboomsoortenkeuze. Er is gekozenvoor een groot aandeel populieren (bosdoeltypen 17 en42,ca. 80%van de oppervlakte) en een relatief gering aandeel
hardhoutsoorten (ca. 20%van de oppervlakte, o.a. bosdoeltype 13).Bij de
gebleken geschiktheid van groeiplaats isuitbreiding vanhet areaalhardhoutsoorten op de lange termijngewenst.
Bij aanleg wordt populierenbos met korte omloop (ca. 15-20jaar, zonder
ondergroei) enmet lange omloop (ca. 30-40jaar,met ondergroei) niet
ondergeplant. De randen ende lanenworden geplant insoorten als eik,es,
linde en esdoorn. Bij de inrichtingsvarianten, waarvan een
waterondoorlatende of slechtwaterdoorlatende laag deeluitmaakt, isde
dikte ende kwaliteit van debovenste laag schone grond volledig bepalend
voor de groei.Tenbehoeve van debovengenoemde boomsoortenkeuze moet
worden gestreefd naar zavel of lichte klei (17.5 -35% lutum). Het
vochtleverend vermogen dient minimaal 200mm te zijn.Afhankelijk vanhet
humusgehalte gelden dan devolgende (blijvende)diktes:
- 120 cmbij 3 - 7%humus
- 100 cmbij 7 -12%humus
- 80cmbij 12 -22%humus
Het bos zalmet een aantal kleinere wegenworden ontsloten en er zal een
parkeerplaats worden aangelegd.

2.3 Specifieke kenmerken van deNoordpunt Oostabtspolder

2.3.1 Variatie inbodemeigenschappen en gehalten aan verontreinigingen
Indebeoordeling vanmogelijke risico's van aanwezige verontreinigingen
inhavenslib en grond vormen de gehalten aanverontreinigingen het
belangrijkste uitgangspunt. De gemetenwaardenvanbodemeigenschappen en
verontreinigingen zijn enerzijds gemiddelde waardenvan 18mengmonsters en
de spreiding tussenminimale enmaximale waarden (tabel 1)zoals gegeven
inde startnota milieu-effectrapport. Anderzijds zijn gewogen gemiddelde
enmaximale waarde van 41partijenniet-reinigbare grond weergegeven in
tabel 2.De tabellen 1en 2zijnbeide weerspiegelingen van de kwaliteit
van de gestorte baggerspecie en testorten grond enbenadrukken de
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heterogeniteit.

Tabel 2.De gewogen gemiddelden ± standaarddeviatie (x± SD)en range
concentraties inmg.kg verontreinigingen inniet-reinigbare partijen
grond(n).

Verontreiniging
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink
Cyanide
Min. olie
PAK's
EOCl's

x±SD

41
41
41
41
41
41
41
41
39
33
41
33

16.9± 7.0
1.0± 1.3
27.4±24.7
411.6±528
1.7± 5.4
562 ±457
33.4±40.4
619 ±790
1.2± 7.6
186 ±598
14.0±11.4
0.3± 0.3

range

0.5- 55
n.a.- 5. 4
2 -200
10 -2900
n.a.- 37
32 -3330
9 -315
79 -3280
n.a.-120
n.a.-5750
n.a.- 47. 2
n.a.- 3. 6

Hetbetreft intabel 2ongeveer 90000m .De spreiding tussen absolute
waarden kanvele malen groter zijn,met alsmaximum deWCAwaarden. Deze
waarden zijn echter niet gemeten, omdat de gemeten concentraties
gemiddelden zijn. Biologisch gezienbestaat demogelijkheid dat
organismen met eenkleinwoonareaal (habitat)wordenblootgesteld aan
extreem hoge gehalten.Met name in te storten grond komen de
verontreinigingscomponenten zeerheterogeen voor enkunnen enerzijds op
die specifieke plaats eenbedreiging vormenvoor microbiota, flora en
fauna.Anderzijds kunnenmicrobiële transformaties van organisch
materiaal doorverschil inmilieuomstandigheden anders verlopen bijvoorbeeld onder aerobe omstandigheden CO.-vorming enonder anaerobe
CH -vorming. Bovendien zijnbodemeigenschappen van invloed op debiologische beschikbaarheid. Het gemiddelde organische stofgehaltevan te
storten
grondvarieert van 3tot 11%.Effecten doorblootstelling aan een
plaatselijk hoge metaal- of gechloreerde koolwaterstofconcentratie worden
bij een laag organische stofgehalteversterkt.

2.3.2 Problematiek van aangetroffen verontreinigingen
Hetverontreinigingsmozaiekbestaat ingrove lijnenuit zware metalen en
organische verbindingen (oliën en gechloreerde koolwaterstoffen). Sommige
zware metalen (zoals Cu,Zn,Mn, Fe)zijn inkleine hoeveelheid nood-
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zakelijke spore-elementen; zeworden pas toxisch bij hogere
concentraties. Metalen alsHg, Pb enCd zijnvoor geen enkel biologisch
proces noodzakelijk en apriori toxisch.Van de concentraties Cd, Pb,Cu
en Zn inde ondergrond kunnen toxische effectenverwacht worden op zowel
microflora, bodemfauna alsvegetatie.
Bij exploitatie van de stortplaats worden departijen grond inbeginsel
niet gescheiden opgeslagen enkan ermenging optreden. Inde te storten
bovengrond mogen, gezien de concentraties, toxische effecten verwacht
wordenvan Zn,Pb,Cu enHg, terwijldaarnaast ook nogAs en CN aanwezig
zijn die eveneens, gezien de concentraties, toxisch zijn. Demogelijke,
microbieel geïnduceerde methylering vanbijvoorbeeld Hg, Pb enAs kan
bijdragen tot eenhogere toxiciteit van deze elementen.
De concentratie E0C1 (extraheerbare organische chloorverbindingen) in
de ondergrond iszohoog (7.7mg/kg) dathet toxisch kan zijn.De
concentraties individuele organische chloorverbindingen zijn gemiddeld
laag en zullen op zichniet toxisch zijn, tenzij accumulatie in
voedselketens optreedt. Indebovengrond is eenvergelijkbare hoeveelheid
E0C1 (3,6mg/kg)aanwezig, maar zijn individuele gechloreerde verbindingenniet geanalyseerd.
Indebovengrond is een groteverscheidenheid aanoliecomponenten aanwezig. Inprincipe zijn deze fracties totaalmineraliseerbaar. Demate en
snelheid van demineralisatie wordt bepaald door demilieuomstandigheden
(lagebodemtemperatuur, slechte 0„-diffusie, zware metalen concentraties.
Het organisch stofgehalte inondergrond varieert tussen 9en 16%en inte
storten grond tussen 3en 11%.Afbraak van organisch materiaal en olie
zal plaatsvinden onder zowel aerobe als anaerobe omstandigheden. Vooral
bij anaerobe omstandigheden zijnvluchtige afbraakprodukten als methaan
en geurstoffen alsvetzuren teverwachten die problematisch kunnenzijn,
vanwege brandbaarheid en stank als ze inhogere concentraties zouden
voorkomen.
Door het heterogene karakter vanvooral debovengrond zijn de
gasvorming en geurvorming onvoorspelbaar. Interacties tussen anaerobe
afbraak en zware metalen,waarbij synergistische effecten als de meest
toxische moetenwordenbeoordeeld, makenvoorspellingen overwat er
procesmatig zal gebeuren indeze grond zeermoeilijk.Uit de
vuilstortgas-literatuurwordt duidelijk dat opgevangen gasniet alleen
methaan enkooldioxide maar ook gechloreerde verbindingen enH S kan
bevatten. Inhoeverre gegevens overvuilstorten tevergelijken zijn met
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hier te storten grond en reeds gestort slib zal nog moeten blijken.
Officiële publicaties over gasproductie van dehier te bespreken
grondsystemen zijnniet voorhanden. Vandaar dat de literatuur over
vuilstort met voorzichtigheid als leidraad wordt gehanteerd. Vooralsnog
moet het gasaspect niet totaalverwaarloosd worden. Inhoeverre gas- en
geurstoffen inbovengelegen schone bodemlagenverdwijnen isniet bekend.

2.3.3 Gevolgenvan de gekozen inrichting
Bij denormatieve waardering van een ecosysteem zouhet RIN, idealiter,
devolgende negen criteriawillenhanteren: zeldzaamheid, diversiteit,
kwetsbaarheid, karakteristiciteit,authenticiteit,uniciteit, gaafheid,
kenmerkendheid en talrijkheid (RIN, 1983). Gezienhet moeilijk
kwantificeerbare karakter wordtvoor deNoordpunt hier geen gebruikt van
gemaakt.
Een inrichting zal moetenvoldoen aan een aantal biotoopvoorwaarden,
aangezien het voorkomen van soorten ookbepaald wordt door de
aanwezigheid vanbepaald voedsel. Inparagraaf 3.1 wordt stilgestaan bij
hetbelang van de ruimtelijke structuur van een ecosysteem. Voor de
Noordpunt Oost-Abtspolder zijnwatbetreft de ruimtelijke structuur twee
zakenvanbelang.
Ten eerste bepaalt de inrichting vanhet gebied inwelke mate faunaen indirect floracomponenten het gebied infiltreren. Voor een aantal
evertebratesoorten zoals spinnen,vlinders en libellenbestaat een
duidelijke samenhang tussenvegetatie- en landschapsstructuur, min of
meer onafhankelijk van de soortensamenstelling van devegetatie (RIN,
1983). Voor vogelsoorten en -gemeenschappen zijn de soortensamenstelling,
structuur van devegetatie en ruimtelijke rangschikking van
begroeiingstypen vanbelang (Opdam et al, 1984).
Ten tweedebepaalt denatuurlijke rijkdom van de omgeving vande
Noordpunt de toeleveringscapaciteit van fauna en flora.
Het planvoor inrichting van deNoordpunt, opgesteld door deReconstructiecommissie Midden-Delfland, gaat uitvan een gefaseerde aanpak,
uiteindelijk leidend tot de inrichting zoalsweergegeven in figuur 1.Uit
het inrichtingsplan blijkt dathet gebied grotendeels bebost wordt en
doorsnedenmet paden en lanen (zie 2.2).Consequenties van de inrichting
zijnhet waarschijnlijk ontbrekenvan een struiklaag enversnippering van
dit gebiedvanbeperkte omvangvan 50ha.Afgezien van demogelijkeverstoring door, geluid uit de omgeving en recreatie, leidt dekeuze voor
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houtproductie totverstoring inverband met regelmatig uit te voeren
beheersmaatregelen.
Erbestaat eenverband tussen de structuur van devegetatie (de
hoogte, de somvan debedekking vanverschillende vegetatietypen, de
dominante boomsoort endeheterogeniteit van de struiklaag) ende
vogelbevolking (Opdam et al, 1984). Hetvoorkomen vanbroedvogels ineen
gebied wordt bepaald door de aanwezigheid van geschikte nestplaatsen en
voldoende voedsel inverschillende stadiavanhet broedseizoen. Mogelijk
zijn ook schuilplaatsen tegenpredatoren vanbelang. In tabel 3komt tot
uiting dat deverdeling tussenboom-, struik- enkruidlaag ende
nabijheid van anderebusstructuren inopen land devariatie in
vogelgemeenschappen bepaalt.
Voor immigratie van soortenvanuit de omgeving van deNoordpunt vormen
de Schie enRijksweg 13 samen ende Poldervaart grotebarrières voor
ongewervelden (bijv. vlinders), amfibiën enkleine zoogdieren.Vanuit het
oogpuntvan natuurbeheer lijkt eeneenzijdige inrichting af teraden,
evenals doorsnijding vanhet gebied metbrede lanen (rustverstoring door
autoverkeer?). Omhet effect van debarrièrewerking niet te versterken
zouhet goed zijn afwisseling aan tebrengen.

2.3.4 Leeflaag-problematiek
De afdektechniekbestaat uit "eensysteem met afdekkende, isolerende
en/of regulerende functie, opgebouwd uit één ofmeer lagen, al of niet
gecombineerd metvoorzieningen als drainage en verticale
isolatieschermen". Deminimale deklaagdikte, ingevalvan openbaar groen,
isvolgens VanWachem etal (1987)groter dan 1m en
2m als rioolleidingen er inaangelegd moetenworden. De diepte van
beworteling vanvegetatie wordtvooralbepaald door de grondwaterstand.
Inhet algemeen iser slechtebeworteling inanaerobe zones.Ook
wormen-diepgang isafhankelijk van dewaterstand. Tot op diepten van
3-7 meter zijnwormen aangetroffen enkan dusvanuit die diepte grond
naarboven gebracht worden. De zuigkracht vanwortels kan zo sterk zijn
datwater van grote diepte doorboomwortels naar boven gehaald kan
worden, met daarinmogelijk opgeloste toxische verbindingen. Onder aerobe
omstandigheden isde leeflaagvoor wortel, terrestrische fauna,bodemfauna enmicroflora dusmeters diep.Het afsluitenmet folie heeft in
ieder geval twee onzekere aspecten: a)de levensduur van de folie enb)
mogelijke gasophoping dat toch eens eenuitwegvindt.
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Een afdeklaag met onder andere bentoniet isdaarom eenbetere variant.
Uiteindelijk moet het doelbereikt worden dat indirecte blootstelling via
transportroutes niet kanplaatsvinden (IBC-principe). Vanuit die optiek
wil het Rotterdamse bodemsaneringsbeleid dan ook gebruik makenvanhet
leeflaagprincipe.
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is,

in

gericht
welke

in
gecontroleerd

storten.
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gezamenlijk
Rotterdam

door de provincie
is opgesteld,

Dit principe

de achterblijvende
verspreiden.
de vrijkomende

Zuid-Holland,

speelt

is gebaseerd

dat in het kader van de

verontreinigingen

Door toepassing
hoeveelheid

de gemeenten

het leeflaagprincipe

op het creëeren

Den Haag en

een belangrijke

van een schone leeflaag,

zich niet

naar de omgeving

van het leeflaagprincipe
verontreinigde

raamovereenkomst

grond sterk

rol.
mits
kunnen

wordt de omvang van
beperkt.
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Tabel 3 . K a r a k t e r i s t i e k van de r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r en h e t voorkomen van
v o g e l s o o r t e n (naar Opdam e t a l , 1984).

karakteristiek

associatie
met boomlaag

associatie
met struiklaag

associatie

overig

opmerkingen

met kruidlaag

vogelsoorten
(voorkomend in Midden-Delfland,
Van Vliet, 1985)

1, +, zware boomelementen

in broedterritorium

kauw, spreeuw,

niet op de grond levend

pimpelmees, fluiter, grauwe vliegenvanger

foerageren op de grond

grote bonte specht, gekraagde roodstaart
vink, grote lijster

foerageren regelmatig op de
grond

4. +, cweede boomlaag

naaldhoutsoorten

bovenste
struiklaag

matkop, fitis

kneu, boomvalk

lage struik-

op overgangen tussen open en

laag

dichte struiklaag

op grenzen met struwelen

tuinfluiter, rietgors, bosrietzanger,
grasmus, fazant, patrijs, wilde eend

tjiftjaf, zwartkop, zanglijste
roodborst

+, groot

tortelduif, ekster, houtduif, torenvalk,

open gebied

zwarte kraai

i-,open

veldieeuwerik, gele kwikstaart, gras-

grasland

pieper, scholekster, kievit, ransuil,
grutto

tureluur, watersnip, zomertaling

+, vochtig
grasland en
sloten

14, +, knotwilgen

vochtige

rietgors, bosrietzanger, kleine kare-

ruigte

kiet, waterra1, putter

kuifeend, waterhoen, fuut, meerkoet,

oever-

slobeend, wilde eend, spreeuw, grote

begroeiing

bonte specht, grote lijster,wintertaling, zwartkop, koolmees

cultuurland

ekster, patrijs, houtduif, torenvalk,
ringmus, zwarte kraai, steenuil, witte
kwikstaart, grasmus, tjiftjaf, heggemus,
merel, tuinfluiter, vink, gekraagde
roodstaart, zanglijster

-26-

ECOLOGIE EN ECOTOXICOLOGIE

3.1 Ontwikkeling in tijd en ruimte
Storting van grond indeNoordpunt Oost-Abtspolder betekent dat de huidige
begroeiing, nog inhet stadium van eenpioniersvegetatie, totaal zal
verdwijnen, evenals het grootste deelvan de fauna. Tothet moment dat
grond gestortwordt, is sprakevan eenverstoord systeem. Daarna zullen de
werkzaamheden diehorenbij de inrichting vanhet gebied als recreatief
bos nog de nodige tijd inbeslag nemen. Pasnadat de inrichting gereed is
kunnennieuwe planten endieren zichvanuit omringende gebieden op het
ingezaaide en ingeplante enveranderde substraat vestigen.
Indebeginfase wordenbaggerspeciedepots gekenmerkt door een sterk
dynamisch karakter,waarbij karakteristieke ontwikkelingenelkaar in snel
tempo opvolgen zoals dit inde Broekpolder plaatsvond (vanVliet, 1985).
Het is aannemelijk dat een dergelijk proces zich ook zalvoltrekken bij de
autonome variant (de ontwikkeling zonder stort)van de inrichting van de
Noordpunt. Door deReconstructiecommissie Midden-Delfland is echter een
voorstel gedaanhoe deNoordpunt moetworden ingericht na storting:
extensief recreatiebos.
Het is teverwachten dat dewijze van inrichten invloed heeft op de
aantrekkingskracht vanhet gebied op diersoortenvanuit omliggende
terreinen. De ruimtelijke structuur van eenaangelegd gebied, indevorm
van de aanlegvanboom-, struik- enkruidlaag, zalbijvoorbeeld weerspiegeld worden indebroedvogelpopulatie. Ookhet beheer datmen na
inrichting overhet gebied zalvoeren, oefent invloed uit op denatuurlijke en ruimtelijke ontwikkeling.
Naast inrichting enbeheer bepalen de fysisch-chemische karakteristiekenvan debodem (de intrinsieke kwaliteit van de grond) inzeer
grote mate de ruimtelijke structuur en indirect de functionele structuurhet netwerk van relaties tussen deverschillende componentenbinnen een
ecosysteem, waarbinnen dekringloop van stoffen en energie zich afspeeltvanhet gebied. Dit isookhet geval inde situatie dat er verontreinigde
grond gestort wordt en inde situatie dat daarop schone grond wordt
gebracht.
Voor het vestigenvannieuwe populaties ineenbepaald gebied isnaast
debiotische enabiotische milieufactoren ook debereikbaarheid van
belang. Naast eigenschapen van de soort,zijn de afstand totde

•27-

dichtstbijzijnde populatie endemilieuorastandigheden inhet te
overbruggen gebiedhier zeerbepalend. Het isdaarom relevant enig inzicht
tehebben inwelke mate soortenverplaatsingsgedrag vertonen en over welke
afstand zij zichkunnenverplaatsen. Voor bodemfauna, amfibieënen kleine
zoogdieren kunnenbarrières, zoalswegen enwatergangen, een introductie
indeNOAP verhinderen. Het isnietuitgesloten dat de enigszins geïsoleerde liggingvanhet gebied vanwege Poldervaart, Delftse Schie en
Rijksweg A13,voor enkele soorten eenbelemmering vormt.Wind en
zaadetende dieren,metnamevogels,zorgenvoor de introductie van planten
inhet gebied. De afstand lijkthier geenbeperkende factor te zijn,daar
vogels zichbewegen ineen relatief groothabitat. Debeschikbare vrije
ruimte indeNoordpunt werkt de eerste paar jaar mogelijk als een soort
zuigkracht op organismen uit omringende gebieden. Dit kan zowel betrekking
hebben op organismen die zichpermament vestigen als op tijdelijke
bezoekers zoals wintergasten of zomergasten die er enkele maanden
fourageren.
Deveranderingen als gevolg van immigratie, emigratie, sterfte en
geboorte, openbaren zich inde loopvan de tijd inveranderende relaties
tussen organismen en soorten inhet ecosysteem enworden samengevat onder
denoemer successie. Tijdens datproces,datvele tientallen jaren zal
duren,verandert zowel de samenstelling als de structuur vanhet systeem.
Uiteindelijk zalhet ecosysteem zichmin ofmeer stabiliseren en is sprake
van eendynamisch evenwicht. De sterkte van dat evenwicht wordt bepaald
door demate waarinhet systeem bij machte isom teherstellen vanverstoringen. De snelheid waarmee een dergelijke verstoring wordt hersteld
wordt aangegeven met de term elasticiteit. Devariatie in ruimtelijke
structuur invoedsel en inenergie isbepalend voor de grootte van de
ecologische amplitudo vanhet systeem. Planten en dierenmet zeer
specifieke voedingseisen hebben eenkleine ecologische amplitudo en zijn
zeer kwetsbaar voor verstoringen alsuitdroging enbetreding.
Indenotitie "Aanlegvanbos met accent natuur inde randstadgroenstructuur"van Staatsbosbeheer (1987)gaatmen inop de selectie van
terreinen (veelal opvoormalige landbouwgronden) en dewijze van aanleg en
beheer. Daaruitworden een aantal aspecten geciteerd die kunnen bijdragen
tot eenwellicht interessante inrichting van deNoordpunt Oost-Abtspolder.

De groeiplaats
kan ontstaan.
Potentieel

bepaalt

in hoge mate welk vegetatietype

Van een bepaalde groeiplaats
Natuurlijke

Vegetatie,

volgens
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kan met behulp van de
de typologie

van v.d.

Werf,
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2-

Aanplanten,

3-
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3.2 Functionele ontwikkeling
Defunctionele structuurkenmerktzichdoorderelatiestussende
verschillendecomponentenuitgedrukt inenergiestromenenstofkringlopen.
Deintrinsiekekwaliteitvandebodem (dechemischesamenstellingals
weergegeven intabel1en2)ismedebepalendvoordefunctionele
structuurvanhetecosysteemdatzichindeNoordpuntontwikkelt.Demate
vaninvloed isafhankelijkvandegekozenvariantimmersvanwege
samenstellingbepalenbaggerspecie,stortenafdeklagendebiologische
beschikbaarheidvanpotentieeltoxischestoffen.Deverontreinigingscomponentenzijnnietinerteninterfererendusmetdebiota.Dit
gebeurtenerzijds,doordathetbodemmetabolismebeïnvloedwordtbijvoorbeeld zwaremetalenremmenafbraakvanorganischmateriaal -en
anderzijds,doordatstoffengemetaboliseerdwordenzoalsdoormicrobiële
omzettingendoorabsorptie invoedselketens.Voordezefunctioneleecologischerelatieswordtalsuitgangspuntgekozenhetschemainfiguur2.

