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1 Samenvatting
................................................................ .................
............

Dit deelrapport richt zich op de vraag hoe ‘grenzen’ kunnen worden
gesteld aan de kwaliteit van de specie die wordt geborgen in open putten
(onder algemene omstandigheden) en welke grenzen kunnen gelden voor
de beïnvloeding van het omringend watersysteem. Deze grenzen worden
als ‘ijkpunten’ voor monitoring en als basis voor de afleiding van
kwaliteitscriteria van de te bergen specie gebruikt in de aanzet voor een
algemeen toetsingskader (opgenomen in de covernotitie van fase 1 van dit
project).
Het omringend watersysteem kan als gevolg van het storten op
verschillende manieren beïnvloed worden. Dit deelrapport gaat over de
beïnvloeding door microverontreinigingen en door macroparameters. De
overige factoren komen deels terug in de aanzet voor het toetsingskader
(hoofdstuk 4 in de covernotitie) en worden deels nog verder uitgewerkt in
fase 2 van de studie.
Microverontreinigingen

Voor de beoordeling van de effecten van de microverontreinigingen (zoals
metalen en PAK) is niet uitgegaan van de huidige klasse-indeling, maar is
gekozen voor risicogrenzen gebaseerd op een stofspecifieke
risicobenadering, in combinatie met beschikbaarheidsmetingen en bioassays. Deze keuze is gemaakt omdat deze benadering meer recht doet
aan de werkelijk te verwachten risico’s en aansluit bij de recente
ontwikkelingen in normstelling en risicobeoordeling.
Centraal binnen de risicobenadering staan drie risicogrenzen of
risiconiveaus; het ernstig risiconiveau (ER), het maximaal toelaatbaar
risiconiveau (MTR), en het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Deze
risicogrenzen hebben betrekking op een bepaald type ecosysteem. Voor
de situatie van storten in open putdepots worden alleen de risicogrenzen
relevant geacht die betrekking hebben op het aquatische ecosysteem.
Het VR, MTR en ER zijn niveau’s voor potentiële risico’s. Bij de afleiding
van deze waarden zijn een aantal algemene aannamen gedaan (met hun
onzekerheden), die in een specifieke situatie afwijkend kunnen zijn. Bovendien zijn deze risiconiveau’s stofspecifiek, terwijl in een veldsituatie
blootstelling aan een (complex) mengsel van deels niet gemeten stoffen zal
plaatsvinden. Aanvullend op een toetsing aan de generieke risicogrenzen
zijn metingen van de beschikbaarheid onder de lokale omstandigheden en
bioassays daarom zeer waardevol. Wanneer met behulp van deze actuele
metingen kan worden aangetoond dat de beschikbaarheid en effecten
afwijken van de verwachting bij toetsing aan de generieke risicogrenzen,
dan kan op basis hiervan de beoordeling worden aangepast. In dit deelrapport wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot beschikbaarheidsmetingen en bioassays aangegeven. De gemeten beschikbare fractie
in oplossing (poriewater/ vrije fractie in oppervlaktewater) kan worden getoetst aan de genoemde risicogrenzen (de waarden voor de opgeloste
fractie in oppervlaktewater). De gemeten effecten in bioassays kunnen,
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analoog aan de risicogrenzen, worden uitgewerkt voor verschillende niveaus. Het niveau waarbij (net) geen effecten optreden kan hierbij opgevat
worden als het MTR. Het niveau waarbij ernstige effecten optreden kan
opgevat worden als ER.
Macroparameters

Voor macroparameters die uit de bagger vrij kunnen komen (met name
stikstof als ammonium en fosfaat) is een andere benadering gekozen, omdat de aard van de effecten duidelijk verschillend is (het gaat hier niet om
toxiciteit maar om bijvoorbeeld eutrofiëringseffecten). De gehalten aan
nutriënten (N en P in diverse chemische vormen) en gehalten van andere
relevante macroparameters (chloride, sulfaat) en het doorzicht kunnen per
watertype variëren. Het ligt daarom voor de hand om bij het bepalen van
de risicogrenzen het huidige of gewenste achtergrondniveau van het betreffende watersysteem als uitgangspunt te kiezen.
Bij de verdere uitwerking kunnen 3 niveau’s worden gehanteerd, aansluitend op de ecologische normdoelstellingen zoals voorgesteld door de
CUWVO in 1988 (en opgenomen in de 3e Nota Waterhuishouding).
Monitoring

De risicogrenzen die in de vorige paragrafen zijn besproken hebben betrekking op concentraties van stoffen (of op doorzicht) of effectniveau’s
gemeten in bioassays. De metingen die hiervoor nodig zijn (chemische
analyses van oppervlaktewater of waterbodem, beschikbaarheidsmetingen,
bioassays) kunnen opgenomen worden in een monitoringsprogramma,
om te verifiëren of de risicogrenzen niet worden overschreden.
Kwaliteitseisen baggerspecie

Een van de sturingsmogelijkheden om te voorkomen dat de risicogrenzen
in het watersysteem worden overschreden is het stellen van eisen aan de
kwaliteit van de baggerspecie. Als uitgangspunt voor het stellen van kwaliteitseisen aan de baggerspecie geldt dat de risicogrens die voor het relevante beschermingsdoel van toepassing is (bijvoorbeeld het VR of MTR) niet
wordt overschreden. Er moet dus een vertaling plaatsvinden van de betreffende risicogrens naar een kwaliteitseis voor baggerspecie.
De kwaliteitseisen kunnen gebaseerd worden op de generieke risicogrenzen, maar ook gecorrigeerd worden voor de actuele beschikbaarheid in de
baggerspecie en de effectniveau’s in bioassays. Voor de vertaling kan uitgegaan worden van de bovengenoemde simpele gelijkstelling van de risicogrenzen of effectcriteria voor sediment aan de kwaliteitseisen voor bagger, maar ook van een vertaalslag in de vorm van een arbitraire omrekenfactor om verdunning e.d. te verdisconteren (bv. een factor 10) of van
benaderingen die meer onderzoeksinspanning vereisen zoals simulatietesten die zoveel mogelijk de uiteindelijke condities na het storten simuleren
en (model) berekeningen die de verspreiding en ‘oplading’ in het sediment
in de loop van de tijd berekenen.
De inpassing van de risicogrenzen in het algemene toetsingskader wordt
niet in dit deelrapport maar in de covernotitie uitgewerkt.
Een verdere uitwerking van deze kwaliteitseisen zal plaatsvinden in fase 2
van de studie.
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2 Inleiding
................................................................ .................
............

De voorliggende studie is een van de deelprojecten uit fase 1 van het onderzoek ‘Storten van baggerspecie in open putdepots’ dat wordt uitgevoerd onder de vigeur van AKWA. Dit deelrapport richt zich op de vraag
waar de ‘grenzen’ liggen voor de kwaliteit van de specie die wordt geborgen in open putten (onder algemene omstandigheden) en welke grenzen
gelden voor de eventuele beïnvloeding van het omringend watersysteem.
Deze grenzen worden als ‘ijkpunten’ opgenomen in de aanzet voor een
algemeen toetsingskader (in de covernotitie van fase 1 van dit project). De
aandacht gaat in dit deelrapport uit naar de risico’s voor het aquatisch
ecosysteem , omdat deze als het meest relevant worden beschouwd bij
storten in een open putdepot onder water.
In  אzijn schematisch de mogelijk beïnvloede zones van het omringend
watersysteem weergegeven.
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Figuur 2-1 Schematische weergave van het storten van baggerspecie in een open putdepot
en de mogelijk beïnvloede zones.

Om de milieurisico’s van de verontreinigingen in de bagger te beoordelen
levert een stofspecifieke risicobenadering een genuanceerder beeld dan
een beoordeling uitgaande van de huidige klasse-indeling. In de Vierde
nota waterhuishouding (NW4 [1]) is deze risicobenadering reeds centraler
komen te staan. Hierin wordt gesteld dat op termijn zal worden nagegaan
hoe de beoordeling van baggerspecie verder geïntegreerd kan worden met
de milieukwaliteitsnormen op basis van risico’s (MTR). In deze studie is
daarom voor de beoordeling van de effecten van de microverontreinigin-
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gen (zoals metalen en PAK) gekozen voor deze stofspecifieke
risicobenadering.
Uit de kennisinventarisatie die in het kader van dit project is uitgevoerd
komt naar voren dat bij het storten van bagger beïnvloeding van het omringende oppervlaktewater eerder te verwachten is van enkele goed oplosbare macroparameters (met name stikstof in de vorm van ammonium) dan
door de sterk aan het sediment gebonden microverontreinigingen. Voor
deze macroparameters die uit de bagger vrij kunnen komen is een andere
benadering gekozen dan de risicobenadering, omdat de aard van de effecten duidelijk verschillend is (het gaat hier niet om toxiciteit maar om bijvoorbeeld eutrofiëringseffecten).
De milieukwaliteitsnormen op basis van risico’s zijn niveau’s voor potentiële
risico’s. Bij de afleiding van deze waarden zijn een aantal algemene aannamen gedaan, die in een specifieke situatie afwijkend kunnen zijn. Bovendien zijn deze risico-niveau’s stofspecifiek, terwijl in een veldsituatie
blootstelling aan een (complex) mengsel van deels niet gemeten stoffen zal
plaatsvinden. Aanvullend op een toetsing aan de generieke risicogrenzen
zijn metingen van de beschikbaarheid onder de lokale omstandigheden en
bioassays daarom zeer waardevol. Wanneer met behulp van deze actuele
metingen kan worden aangetoond dat de beschikbaarheid en effecten
afwijken van de verwachting bij toetsing aan de generieke risicogrenzen,
dan kan op basis hiervan de beoordeling worden aangepast. Hierop
wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.
De studie heeft primair betrekking op de stortfase, dat is de periode waarin
de put gevuld wordt. De risico’s van te storten baggerspecie in open putdepots voor het aquatische milieu zijn namelijk met name gelegen in deze
fase. Tijdens de stortfase kan verspreiding van verontreinigingen plaatsvinden onder invloed van de stortmethode en de hydraulische omstandigheden. Na de stortfase zal een open putdepot in de meeste gevallen worden
afgedekt. Er is vanuit gegaan dat de risico’s voor het aquatische milieu dan
aanvaardbaar of verwaarloosbaar zullen zijn. De mogelijkheden voor afdek
van de stort vormen onderdeel van fase 2 van deze studie.
De basis voor de getalswaarden van de stofspecifieke risicogrenzen is gelegd in een studie uitgevoerd door IWACO onder begeleiding van Margriet Beek (RIZA, WSC cluster ecotoxicologie) en heeft geresulteerd in het
rapport "Potentiële risico’s van het storten van baggerspecie in open putten" [2]. Ten behoeve van de eenduidigheid in de normstelling zijn de
gepresenteerde risicogrenzen in dit deelrapport afgestemd met de risicogrenzen die in NW4 en de het bijlage rapport Omgaan met normen [3]
zijn of zullen worden gepresenteerd. Het onderdeel ‘kwaliteitscriteria voor
de macroparameters’ is nog niet volledig uitgewerkt; het ligt in de bedoeling om in fase 2 van deze studie deze benadering verder uit te werken. In
deze fase van de studie wordt een eerste aanzet gegeven.
Hoofdstukindeling

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat de belangrijkste typen beïnvloeding
zijn van het watersysteem als gevolg van het storten van bagger in open
putdepots. In dit deelrapport wordt vervolgens ingegaan op risicogrenzen
voor twee typen van beïnvloeding: microverontreinigingen (hoofdstuk 3)
en macroparameters (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt vervolgens
aangegeven hoe met behulp van beschikbaarheidsmetingen en bioassays
een beoordeling van de actuele risico’s kan plaatsvinden en hoe de uitkomsten van deze methoden zich verhouden tot de potentiële risicogren-
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zen. In hoofdstuk 6 tenslotte komt de praktische inzetbaarheid van de
risicogrenzen bij monitoring en het vaststellen van kwaliteitseisen aan baggerspecie aan de orde.
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3 De beïnvloeding van het aquatisch
ecosysteem
................................................................ .................
............

3.1 Inleiding

In de deelrapportage van de kennisinventarisatie is beschreven op welke
wijze gestort kan worden en welke processen in het water plaatsvinden na
het storten. Op basis van deze informatie en noties over de factoren die
het ecologisch functioneren van een watersysteem bepalen, kunnen diverse typen van beïnvloeding verwacht worden. De mate waarin deze beïnvloedingen plaatsvinden is afhankelijk van factoren als de diepte en morfologie van het watersysteem, de tijdsduur en wijze van storten, stromingspatronen van wind en water en de kwaliteit en de karakteristieken van de
baggerspecie.
3.2 De belangrijkste typen van beïnvloeding

De belangrijkste typen van beïnvloeding als gevolg van het storten van
baggerspecie in open putten zijn:
1. invloed op gehalten microverontreinigingen in het systeem, waardoor
ontwikkelingsmogelijkheden van gevoelige soorten in het ecosysteem
negatief worden beïnvloed;
2. invloed op de nutriëntenbalans (N en P) en gehalten van andere macroparameters (chloride, sulfaat), waardoor bijvoorbeeld eutrofiëringseffecten kunnen optreden;
3. troebeling (met invloed op doorzicht), waardoor bijvoorbeeld zichtjagers als de snoek en visetende watervogels worden belemmerd bij foerageren;
4. verhoging van het organisch stofgehalte in het systeem, waardoor verhoogde afbraak plaatsvindt en tijdelijke verlaging van het zuurstofgehalte, waardoor waterorganismen te weinig zuurstof kunnen krijgen;
5. bedekken van de bodem (incl. organismen) met specie, waardoor een
deel van de habitat van soorten verdwijnt en directe sterfte van organismen optreedt;
6. geluid, beweging en ruimtebeslag, waardoor verstoring en daardoor
mogelijk negatieve beïnvloeding van het ecosysteem plaatsvindt.
De risicogrenzen die in dit deelrapport worden besproken hebben betrekking op de drie eerstgenoemde typen van beïnvloeding. De onder 4, 5 en
6 genoemde beïnvloedingen komen deels aan de orde in de aanzet voor
het toetsingskader (covernotitie, hoofdstuk 4 ) en vergen deels een verdere
uitwerking in fase 2 van de studie.
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4 Risicogrenzen voor microverontreinigingen in het aquatisch ecosysteem
................................................................ .................
............

4.1 Inleiding

Om deze risico’s die de microverontreinigingen in de verontreinigde baggerspecie kunnen hebben voor het aquatisch ecosysteem in beeld te brengen, is aangesloten bij de reeds bestaande en algemeen geaccepteerde
risicobeoordelingsmethodiek. Deze methodiek wordt sinds 1989 onder
andere toegepast bij het afleiden van milieukwaliteitsnormen [4][5].

4.2 Principe van de risicobenadering

Onder de risicobenadering wordt verstaan: "de beoordeling en beheersing
van de kans op nadelige effecten van milieufactoren". Het gaat hierbij om
de kans op nadelige effecten voor de mens en het ecosysteem.
Dit deelproject richt zich op de risico’s voor het (aquatische) ecosysteem.
Het risico voor het ecosysteem is omschreven als: "de kans op een nadelig
effect voor een ecosysteem door blootstelling gedurende langere periode
aan een bepaalde stof" (uit [4]).
Centraal binnen de risicobenadering staan drie risicogrenzen of risiconiveaus; het ernstig risiconiveau (ER), het maximaal toelaatbaar risiconiveau
(MTR), en het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Met deze risicogrenzen
wordt het beleid vormgegeven. Zo vormt bijvoorbeeld het MTR een belangrijk ijkpunt in het waterkwaliteitsbeleid sinds NW4. Het VR is maatgevend voor het vaststellen van de streefwaarde en het ER (of HC50) is een
van de aspecten die een rol speelt bij het vaststellen van saneringsurgentie
in het kader van de Wet bodembescherming. De risiconiveaus, de risicoperceptie en de ecologische invulling van het ER, MTR en VR staan weergegeven in figuur 3.1.
Het ER is het niveau waarbij 50% van de soorten in een ecosysteem kans
op nadelig te waarderen effecten ondervindt. Het MTR is het niveau waarbij dit voor 5% van de soorten geldt. Het VR ligt op 1/100 van het MTR.
Hiermee is de gecombineerde werking van stoffen verdisconteerd.
Tussen het ER en het MTR ligt een factor die stofspecifiek is. Deze is afhankelijk van het werkingsmechanisme van de stof. De factor 100 tussen MTR
en VR is een vaste, niet stofspecifieke, factor.
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Figuur 4-1 De risicogrenzen voor ecosystemen

De risicogrenzen voor aquatische organismen zijn berekend op basis van
een gecombineerde dataset van aquatische toxiciteitsgegevens van organismen die direct blootgesteld worden aan verontreiniging (lagere organismen zoals vis, kreeftachtigen, algen etc.), en organismen die via doorvergiftiging in de voedselketen worden blootgesteld (hogere organismen:
vogels en zoogdieren).
De risicogrenzen voor sediment zijn berekend uit de risicogrenzen voor
oppervlaktewater (opgeloste fractie). Voor deze omrekening is gebruik
gemaakt van standaard partitiecoëfficiënten tussen water en sediment (Kp).
Deze standaard partitiecoëfficiënten zijn voor organische verbindingen
veelal experimenteel bepaald. Voor metalen zijn zij gebaseerd op de gemeten verdeling tussen concentraties in zwevend stof en in oppervlaktewater
in de Nederlandse grote rivieren. Zij worden generiek toegepast bij de afleiding van normen, bijvoorbeeld de MTR waarden voor sediment in NW4.
Onder lokale omstandigheden kan de verdeling van een stof tussen sediment en poriewater of tussen zwevende delen en oppervlaktewater afwijken van de voorspelling op basis van de standaard partitiecoëfficiënten.
Deze standaard partitiecoëfficiënten zijn opgenomen in bijlage 1. In
hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op meting van de beschikbaarheid van
verontreinigingen onder lokale condities.
Voor metalen, stoffen die van nature voorkomen, zijn de risicogrenzen
voor sediment samengesteld uit een toxicologisch deel en een achtergrondwaarde. De gebruikte achtergrondwaarden zijn eveneens opgenomen in bijlage 1. Het betreffen hier generieke achtergrondwaarden. Dat wil
zeggen algemene achtergrondwaarden die representatief worden geacht
voor Nederland. Locatiespecifiek kunnen deze echter afwijken.
In het project Integrale Normstelling Stoffen (VROM, 1997 [5]) zijn alleen
MTR’s afgeleid voor individuele stoffen. Somnormen voor stofgroepen zijn
niet afgeleid. Om toch rekening te houden met de combinatietoxiciteit van
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stofgroepen zou een evaluatie moeten plaatsvinden van de aannemelijkheid van combinatietoxiciteit binnen de stofgroepen. Een dergelijk onderzoek valt echter buiten het bestek van deze studie. Voorlopig zou aangesloten kunnen worden bij de werkwijze voor combinatietoxiciteit die is
uitgewerkt in de urgentiesystematiek voor bodemsanering in het kader van
de Wet Bodembescherming.
In bijlage 2 zijn de risicogrenzen voor het aquatisch ecosysteem gegeven
voor zowel sediment als oppervlaktewater.
Voor minerale olie en PCB’s zijn de in NW4 gepresenteerde waarden voor
MTR-sed en ER-sed niet op een risico-evaluatie gebaseerd volgens de methodiek van Integrale Normstelling Stoffen (INS). Voor beide stofgroepen
zijn er wel ontwikkelingen gaande voor het vaststellen van risicogrenzen
gebaseerd op een INS risico-evaluatie. Op zeer korte termijn worden deze
echter niet verwacht. Om deze stoffen toch in de beoordeling mee te nemen wordt voorgesteld om voorlopig gebruik te maken van de bestaande
MTR waarden. Omdat er vooralsnog geen ER niveau op basis van risico’s
kan worden afgeleid, wordt voorgesteld voor beide stofgroepen de interventiewaarde als ER te beschouwen. Zodra de risicogrenzen op basis van
een INS risico-evaluatie zijn vastgesteld wordt aanbevolen om bovenstaand
voorstel aan te passen en de nieuwe risicogrenzen te hanteren.
Toetsing

Bij de toetsing van de gemeten gehalten aan de risicogrenzen wordt de
zogenaamde ‘bodemtypecorrectie’ toegepast zoals onder andere beschreven in de ‘Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie’ (Staatscourant 1997, nr 245 pag. 12).

4.3 Relatie tot de huidige klasse-indeling

De huidige klasse-indeling is gebaseerd op streefwaarde, grenswaarde,
toetsingswaarde en interventiewaarde/signaleringswaarde. Hoewel deze
normen deels ook op risico’s zijn gebaseerd, zijn er een aantal redenen aan
te wijzen waarom de huidige klasse-indeling slechts een beperkte één op
één relatie heeft met risico’s voor het aquatische ecosysteem:
• De grenswaarde is wel gebaseerd op risico’s, maar veel van de huidige
waarden zijn nog afgeleid met een andere methodiek om effecten op
het ecosysteem te kwantificeren;
• Bij het vaststellen van de grenswaarden hebben naast milieuhygiënische
aspecten ook andere aspecten een rol gespeeld, zoals economische
haalbaarheid, technische mogelijkheden en maatschappelijk belang;
• De toetsingswaarde en signaleringswaarde komen voort uit de periode
waarin de risicobenadering nog geen uitgangspunt vormde bij het vaststellen van normen. Deze zijn gebaseerd op toenmalige milieukwaliteitsmetingen van gebieden die als matig respectievelijk ernstig verontreinigd werden beschouwd;
• Normstelling is een integraal proces, wat wil zeggen dat naast risico’s
voor ecosystemen de normen ook bescherming voor de mens moeten
inhouden. Dit is in de huidige normstelling het verste doorgevoerd in de
afleiding van interventiewaarden;
• De huidige normen, in ieder geval streefwaarde en interventiewaarde,
zijn afgeleid volgens het principe van multifunctionaliteit. Dit betekent
dat ze geen directe relatie hebben met het risico voor een specifiek beschermingsdoel, in dit geval het aquatische ecosysteem.
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De klasse-indeling geeft dus onvoldoende basis voor het toepassen van de
risicobenadering bij het storten van baggerspecie in open putdepots. De
risicogrenzen voor aquatische organismen vormen wel een consistente
basis.
Per niveau kunnen de grenzen van de huidige klasse-indeling en de risicogrenzen voor aquatische organismen soms sterk van elkaar verschillen.
Dit wordt geïllustreerd voor lood in  ב.
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Figuur 4-2

4.4

Onzekerheden van de potentiële risicogrenzen

De berekende risiconiveau’s genoemd in deze studie vinden hun basis in
gegevens van ecotoxicologische testen. Dit zijn laboratoriumexperimenten
waarin organismen zijn blootgesteld aan stoffen in de waterfase. In het
veld gemeten gehalten in de waterfase zijn dan ook in principe direct te
vergelijken met effectconcentraties die in het lab zijn aangetroffen.
In het geval van het beoordelen van de effecten van het storten van baggerspecie onder water kan deze slag niet direct worden gemaakt. De toxische stoffen zijn voor het grootste deel geadsorbeerd of gecomplexeerd in
de matrix van de specie en voor een gering deel in het poriewater aanwezig. Metingen van deze stoffen in de specie zijn meestal totaalgehalten van
de verschillende fracties en fasen. Vertaling van de gemeten gehalten in
specie naar ecotoxicologische gegevens (in opgeloste vorm) vindt met
behulp van verdelingscoëfficienten plaats (evenwichtspartitie). Hieraan
kleven een tweetal bezwaren:
• de concentratie van de stof in het poriewater en de speciematrix wordt
verondersteld in evenwicht te zijn. Bij het baggeren, transport en verwerken van de specie zullen allerlei fysische en chemische omstandigheden gewijzigd worden, waardoor het evenwicht verstoord zal worden;
• de onzekerheid in de verdelingscoëfficiënten zelf.
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Naast de voorgaande overwegingen speelt bij het gebruik van laboratorium
gegevens voor het voorspellen van effecten in watersystemen ook een
belangrijke rol dat er in het veld allerlei biotische en abiotische interacties
optreden, die in het laboratorium zijn uitgeschakeld of niet van toepassing
zijn, zoals predatie, temperatuursverschillen en dergelijke. Dit brengt met
zich mee dat de berekende risicowaarden gezien moeten worden als de
concentraties die een maat zijn voor de potentiële toxische stress van stoffen.
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5 Risicogrenzen voor macroparameters
................................................................ .................
............

5.1 Inleiding

Voor de uitwerking van de risicogrenzen voor macroparameters (en doorzicht) wordt in deze fase van de studie een eerste aanzet gegeven. In fase
2 moet duidelijker worden welke parameters specifiek van belang zijn en
hoe de risicogrenzen getalsmatig ingevuld kunnen worden. Op basis van
de kennisinventarisatie lijken met name de input van stikstof en fosfaat en
de beïnvloeding van het doorzicht relevante parameters te zijn.

5.2 Stikstof, fosfaat, doorzicht

Voor stikstof geldt dat beïnvloeding van het watersysteem naar verwachting met name tijdens het storten plaatsvindt, doordat de ammoniumconcentraties in het poriewater van de bagger naar beduidend hoger zijn dan
de concentraties in het omringend oppervlaktewater. Deze directe stikstofinput via ammonium kan van invloed zijn op de nutriëntenbalans in het
watersysteem. Naar verwachting is bovendien sprake van een geringe fractie ammoniak. Op basis van oriënterende berekeningen is het echter niet
aannemelijk dat ammoniak in dusdanige concentraties in het oppervlaktewater terecht komt dat hiervan toxische effecten te verwachten zijn.
De beïnvloeding van het watersysteem door een extra input van fosfaat is
niet zozeer tijdens het storten te verwachten. Het is aannemelijk dat fosfaat
hoofdzakelijk gebonden blijft of wordt aan de vaste delen en bezinkt. Voor
fosfaat is een mogelijke beïnvloeding van het ecosysteem te verwachten via
nalevering uit de waterbodem. Omdat de meeste zoetwatersystemen fosfaat gelimiteerd zijn, kan een verhoogde nalevering vanuit het sediment
leiden tot eutrofiëringseffecten.
Doorzicht kan negatief worden beïnvloed wanneer sprake is van troebeling
van het water als gevolg van het storten. De ecologische relevantie hiervan
is vooral gelegen in de effecten op ondergedoken waterplanten (en hiermee ook indirect op de waterbodemfauna) en op dieren (vogels, snoek)
die voor het zoeken van voedsel afhankelijk zijn van het zicht.

5.3 Risicogrenzen

De gehalten aan nutriënten (N en P in diverse chemische vormen) en gehalten van andere relevante macroparameters (chloride, sulfaat) en het
doorzicht kunnen per watertype variëren. Het ligt daarom voor de hand
om bij het bepalen van de risicogrenzen het huidige of gewenste achtergrondniveau van het betreffende watersysteem als uitgangspunt te kiezen.
Bij de verdere uitwerking kunnen 3 niveau’s worden gehanteerd, aansluitend op de ecologische normdoelstellingen zoals voorgesteld door de
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CUWVO in 1988 (en opgenomen in de 3e Nota Waterhuishouding). Deze
drie niveau’s zijn:
Het ecologisch laagste niveau

Dit is een voor een bepaald (sub)type oppervlaktewater gedifferentieerd
basis beschermingsniveau voor planten en dieren.
Het ecologisch midden niveau

Het niveau waarbij als gevolg van de toelaatbare gebruiksfunctie binnen
een gebied de natuurlijke toestand van het systeem in beperkte mate (negatief) beïnvloed wordt.
Het ecologisch hoogste niveau

De natuurlijke, zoveel mogelijk onbeïnvloede toestand van een aquatisch
ecosysteem. De normdoelstelling behorende bij dit niveau laat geen beïnvloeding toe met nadelige gevolgen voor het ecosysteem.
Er zijn voor verschillende typen watersystemen uitwerkingen van deze niveau’s beschikbaar, waarop bij de nadere bepaling van de risicogrenzen
voor macroparameters bij het storten in open putdepots aangesloten kan
worden.
Voor de relevante macroparameters totaal-fosfaat, totaal-stikstof, chloride,
sulfaat, zuurstofgehalte en doorzicht zijn MTR waarden vastgesteld en
opgenomen in de Vierde nota waterhuishouding. Deze MTR gelden als
‘bovengrenzen’ voor het laagste ecologische niveau. Deze MTR waarden
zijn al ijkpunten in het huidige waterkwaliteitsbeleid en gelden dus ook bij
de eventuele beïnvloeding van het oppervlaktewater bij het storten van
bagger in open putdepots.
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6 Beschikbaarheidsmetingen en bioassays
.................................................................................
............

6.1 Algemeen

Het VR, MTR en ER zijn niveau’s voor potentiële risico’s. Bij de afleiding
van deze waarden zijn een aantal algemene aannamen gedaan, die in een
specifieke situatie afwijkend kunnen zijn. Bovendien zijn deze risiconiveau’s
stofspecifiek, terwijl in een veldsituatie blootstelling aan een (complex)
mengsel van deels niet gemeten stoffen zal plaatsvinden. Aanvullend op
een toetsing aan de generieke risicogrenzen zijn metingen van de beschikbaarheid onder de lokale omstandigheden en bioassays daarom zeer
waardevol. Wanneer met behulp van deze actuele metingen kan worden
aangetoond dat de beschikbaarheid en effecten afwijken van de verwachting bij toetsing aan de generieke risicogrenzen, dan kan op basis hiervan
de beoordeling worden aangepast.
Deze paragraaf gaat in op het inzetten van beschikbaarheidsmetingen en
effectmetingen (bioassays) voor microverontreinigingen. Aan een uitwerking voor macroparameters zal apart aandacht worden besteed in een
tweede fase van deze studie.

6.2 Beschikbaarheidsmetingen

De beschikbaarheid van verontreinigingen voor organismen wordt in sterke
mate bepaald door de concentraties van deze verontreinigingen in de opgeloste fractie. De risicogrenzen voor de opgeloste fractie in
oppervlaktewater vormen daarom de meest directe ijkpunten voor te
verwachten effecten op aquatische organismen.
De risicogrenzen voor sediment en zwevend stof zijn met behulp van
standaard partitiecoëfficiënten tussen water en sediment (Kp) afgeleid van
deze risicogrenzen voor de opgeloste fractie in oppervlaktewater (zie par.
3.3). Deze Kp waarden zijn daarom een maat voor de beschikbaarheid via
de opgeloste fractie van de verontreinigingen vanuit sediment en zwevend
stof. Onder lokale omstandigheden kan de verdeling van een stof tussen
sediment en poriewater of tussen zwevende delen en oppervlaktewater
echter afwijken van de voorspelling op basis van standaard partitiecoëfficienten. Met andere woorden, de beschikbaarheid van de verontreinigingen
via de opgeloste fractie kan lokaal anders zijn dan door de standaard Kp
waarde wordt voorspeld. Factoren die een rol spelen bij dit evenwicht zijn
bijvoorbeeld de zuurgraad, de redoxpotentiaal, het sulfidegehalte en de
aard van de matrix (zandig, slibrijk etc.) voor metalen en het organisch
stofgehalte voor microverontreinigingen.
Er zijn meerdere methoden beschikbaar voor de meting van de beschikbare fractie in oplossing. De testen kunnen worden uitgevoerd onder verschillende condities, zodat ook een schatting van de concentraties in de opgeloste fractie bij veranderde milieucondities kan worden gegeven.
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Een voorbeeld van een methode om de actuele beschikbaarheid van organische microverontreinigingen te meten is de tenax scheitrechter methode,
waarmee de snel desorberende fractie van een verontreiniging in sediment
wordt gemeten (tenax scheitrechter methode, Cornelissen 1999). Deze
snel desorberende fractie is indicatief voor de beschikbare fractie in oplossing. De meetresultaten kunnen ofwel direct getoetst worden aan de aquatische risicogrenzen, ofwel gebruikt worden voor een herberekening van
de Kp waarden voor de betreffende stoffen.
Methoden om de beschikbaarheid van zware metalen in sediment te meten zijn nog in ontwikkeling. Een voorbeeld van een methode om de beschikbaarheid van zware metalen in grond te meten is CaCl2-extractie.
Analyses aan grondextracten, met calciumchloride als extractiemiddel, geven een relatief goede indicatie voor de opname en bioconcentratie van
metalen door flora en fauna. De praktische inzetbaarheid van deze methode voor sediment vormt momenteel onderwerp van studie bij het RIZA
(Vink et al, in prep., 1999) [14]
Een verdere beoordeling van de vergelijkbaarheid en de (gestandaardiseerde) inzetbaarheid van deze beschikbaarheidsmetingen is gewenst. Dit valt
echter buiten het bestek van deze studie.

6.3 Bioassays

In NW4 wordt aangegeven dat gebruik van bioassays in de beoordeling
van baggerspecie kan worden geïmplementeerd. Bioassays zijn laboratoriumtoetsen waarin organismen worden blootgesteld aan milieumonsters.
De resultaten van bioassays geven indicaties van effecten van bekende,
gemeten stoffen en van onbekende, niet gemeten stoffen. Bioassays worden steeds meer toegepast bij de kwaliteitsbeoordeling van oppervlaktewater, afvalwater, baggerspecie en waterbodems. Het implementatietraject
voor het toepassen van bioassays is reeds bij de beoordeling van afvalwater, baggerspecie en te saneren waterbodems in gang gezet.
Voorbeelden van recente uitwerkingen van beoordelingsmethoden op
basis van (onder andere) bioassays zijn:
• de methodiek gehanteerd in het biotisch effectenonderzoek Hollandsch
Diep en Dordtsche Biesbosch (Den Besten, 1997) [9];
• het voorstel voor kwaliteitsbeoordeling met bioassays in het rapport
‘baggerspecie, meer of minder schadelijk’ (Stronkhorst et al, 1997) [8];
• de methode voor ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems ontwikkeld door de STOWA (STOWA/RIZA, 1997)
[7].
In NW4 worden beknopt enkele richtlijnen gegeven voor het omgaan met
bioassays bij de beoordeling van de kwaliteit van oppervlaktewater en sediment, waaronder eisen ten aanzien van het aantal uit te voeren testen,
het type testen dat beschikbaar is en de interpretatie van de testresultaten.
Gesteld wordt dat oppervlaktewater en sediment een goede kwaliteit hebben als toetsten met bioassays uitwijzen dat bij langdurige blootstelling
geen significante effecten op overleving, reproduktie of groei optreden bij
een of meer soorten organismen. Dit niveau komt overeen met het MTR.
Verder wordt gesteld dat sediment en oppervlaktewater een zeer goede
kwaliteit hebben als geen effecten worden gevonden in 10 maal geconcentreerde monsters. Dit niveau weerspiegeld het VR, dat dus een factor
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10 ‘strenger’ is dan het MTR. Deze verschilfactor tussen VR en MTR is
geringer dan bij de generieke risicogrenzen (factor 100, zie paragraaf 3.3).
Het argument hiervoor is dat in bioassays de onzekerheid ten aanzien van
combinatietoxiciteit is komen te vervallen.
De uitwerking van een beoordelingskader voor de kwaliteit van baggerspecie op basis van bioassays valt buiten het bestek van deze studie. Daartoe
wordt verwezen naar de boven geschetste ontwikkelingen. Bovendien zal
in het achtergronddocument ‘Omgaan met bioassays’ (RIZA/RIKZ, in
prep.) [6]. het gebruik van bioassays nader worden toegelicht. De meest
concrete uitwerking voor baggerspecie wordt vooralsnog gegeven in het
bovengenoemde rapport ‘baggerspecie, meer of minder schadelijk’. Als
aanvulling op chemische analyses worden hierin voor zoete baggerspecie
de volgende toxiciteitscriteria gehanteerd:
geen verspreiding van zoete baggerspecie in het oppervlaktewater indien in
bioassays met de baggerspecie effectcriteria overschreden worden in chronische testen van poriewater met watervlooien (Daphnia magna) en van
het sediment met muggelarven (Chironomus riparius).
De effectcriteria worden in deze studie, evenals in de studie van Den Besten
(1997) [9], uitgewerkt voor twee niveau’s. Het niveau waarbij (net) geen
effecten optreden kan hierbij opgevat worden als het MTR. Het niveau
waarbij ernstige effecten optreden kan opgevat worden als ER.
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7 Toepassen risicogrenzen
................................................................ .................
............

7.1 Monitoring

De risicogrenzen die in de vorige paragrafen zijn besproken hebben betrekking op concentraties van stoffen (of op doorzicht) of effectniveau’s
gemeten in bioassays. De metingen die hiervoor nodig zijn (chemische
analyses van oppervlaktewater of waterbodem, beschikbaarheidsmetingen,
bioassays) kunnen opgenomen worden in een monitoringsprogramma,
om te verifiëren of de risicogrenzen niet worden overschreden.

7.2 Kwaliteitseisen baggerspecie

Een van de sturingsmogelijkheden om te voorkomen dat de risicogrenzen
in het watersysteem worden overschreden is het stellen van eisen aan de
kwaliteit van de baggerspecie. In de studie is ervan uitgegaan dat risicoreductie het leidend principe is bij de afwegingen rondom het storten van
baggerspecie in open putdepots. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de
huidige of gewenste lokale kwaliteit door het storten van baggerspecie niet
of slechts marginaal wordt beïnvloed, het weinig zinvol is om aanvullende
kwaliteitscriteria voor de specie te hanteren; dit zal dan niet tot risicoreductie leiden. Ook de herkomst van de baggerspecie (gebiedseigen, gebiedsvreemd) kan een argument zijn voor al of niet aanvullende kwaliteitseisen.
Wanneer de kwaliteit van de van de baggerspecie duidelijk slechter is dan
de lokale kwaliteit en bij de gegeven inrichting van de put, het type watersysteem en de gekozen storttechnieken een negatieve beïnvloeding van
het watersysteem niet uitgesloten is, is het stellen van kwaliteitseisen aan de
baggerspecie zinvol.
Als uitgangspunt voor het stellen van kwaliteitseisen aan de baggerspecie
geldt dat de risicogrens die voor het relevante beschermingsdoel van toepassing is (bijvoorbeeld het VR of MTR) niet wordt overschreden. Er moet
dus een vertaling plaatsvinden van de betreffende risicogrens naar een
kwaliteitseis voor baggerspecie. Dit wordt geïllustreerd in  ו.
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Figuur 7-1 Schematische weergave van het storten van baggerspecie in een open putdepot en
de 'vertaling' van de risicogrenzen bij (A), (C), (D) en (E) naar kwaliteitseisen voor
baggerspecie (F).

Voor microverontreinigingen zal de kwaliteitseis met name betrekking hebben op de bescherming van de kwaliteit van het sediment in de omgeving
van de put. Transport van verontreinigingen wordt immers met name verwacht via binding aan de zwevende delen. De meest simpele benadering is
dat de kwaliteitseisen voor de baggerspecie overeenstemmen met de risicogrenzen bij de beschermingsdoelen. De risicogrenzen voor sediment zijn
dan direct van toepassing op de baggerspecie. Een eerste nuancering die
toegepast kan worden is een correctie voor de samenstelling van de fijne
fractie uit de bagger. Het is immers deze fractie die met name zal verspreiden. De correctie kan bijvoorbeeld eruit bestaan dat de risicogrenzen alleen worden betrokken op de fractie kleiner dan 63 µm.
De kwaliteitseisen kunnen gebaseerd worden op de generieke risicogrenzen, maar ook gecorrigeerd worden voor de actuele beschikbaarheid in de
baggerspecie en de effectniveaus in bioassays. Voor de vertaling kan uitgegaan worden van de bovengenoemde simpele gelijkstelling van de risicogrenzen of effectcriteria voor sediment aan de kwaliteitseisen voor bagger, maar ook van een vertaalslag in de vorm van een arbitraire omrekenfactor om verdunning e.d. te verdisconteren (bv. een factor 10) of van
benaderingen die meer onderzoeksinspanning vereisen zoals simulatietesten die zoveel mogelijk de uiteindelijke condities na het storten simuleren
en (model) berekeningen die de verspreiding en ‘oplading’ in het sediment
in de loop van de tijd berekenen.
Belangrijke aspecten zijn de mogelijke desorptie van verontreinigingen tijdens het transport van de zwevende stof en de mate waarin het gesedimenteerde materiaal zich mengt met de bestaande toplaag van de waterbodem.
In deelrapport 2 wordt verder ingegaan op de mogelijke benaderingen
voor het vaststellen van kwaliteitseisen voor bagger.
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Partitiecoëfficiënten en achtergrondwaarden

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

stofnaam

Kp
(l/kg)
bron: INS[5]

arseen
cadmium
chroomVI
koper
kwik-anorg
kwik-org
lood
nikkel
zink
naftaleen
anthraceen
fenantreen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indenopyreen
PCB-153
PCB-indicator
PeCB
HCB
aldrin
dieldrin
endrin
DDT
DDD
DDE
endosulfan
a-HCH
b-HCH
c-HCH
heptachloor
heptachloorepoxide
min. olie
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6607
85114
190546
33884
112202
112202
426580
5248
72444
117
1660
1698
8511
36308
30903
58884
54954
251189
147911
19953
378
550
6457
37153
977
21380
4074
3311
64.6
89.1
1148
251
1412.5
43.7
-

גכ

Achtergrond
concentratie
(mg/kg ds)
bron: INS[5]
29
0.8
100
36
0.3
0.3
85
35
140

Potentiële risicogrenzen

................................................................ .................
............
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Tabel B2.1 Potentiele risicogrenzen voor sediment (standaard bodem
met 10% organische stof en 25% lutum). Ter vergelijking zijn de toetsingswaarde, de interventiewaarde, de signaleringswaarde weergegeven.
Stofnaam
VR
MTR-sed
ER-sed Toetsings- Interven##
##
waarde tiewaarde

Bron:

Sediment Sediment Sediment Sediment Sediment
aquat.org aquat.org aquat.org
.
[1]
[1],[2]
[15]
[1]
[1]

mg/kg
d.s.:
Arseen
29
Cadmium
0,8
Chroom
100
Koper
36
kwik-anorg
0,3
Lood
85
Nikkel
35
Zink
140
Naf taleen
0,001
Anthraceen
0,001
Fenantreen
0,005
Fluorantheen
0,03
benzo(a)anthraceen
0,003
Chry seen
0,1
benzo(k)f luorantheen
0,02
benzo(a)py reen
0,003
benzo(ghi)pery leen
0,08
Indenopy reen
0,06
som 10 PAK
µg/kg d.s.
PeCB
HCB
Aldrin
Dieldrin
aldrin+dieldrin
Endrin
som drins
DDT
DDD
DDE
som DDT/DDD/DDE
Endosulf an
Endosulf an + -sulf aat
a-HCH
b-HCH
j-HCH
som HCH’s
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Heptachloor + epox.
Chloordaan

1
0,05
0,06
0,5
0,04
0,09
0,02
0,01
0,01
3
9
0,05
0,7
0,0002
0,03

mg/kg
d.s.:
55
7.5
380
90
1.6
530
45
720
10

mg/kg
d.s.:
189#
31#
1700#
73
26#
4800#
44
620
0,1
0,1
0,5
3
0,4
11
2
3
8
6

mg/kg d.s.:

µg/kg
d.s.:
100
5
6
450
4
9
2
1
1
290
920
230

µg/kg d.s.: µg/kg d.s.: µg/kg d.s.:

68
0,02
3

5900*
1400*
42000*
610*
247*
64000*
2600*
6400*
33*
4,3*
85*
330*
36*
45*
24*
120*
23*
74*
-

50000*
12000*
3500*
13700*
350*
86*
16*
13*
480*
9800*
67000*
13300*
1500*
2,7*
1600*

300
20
40
40
20
20
20
20
20
20
-

mg/kg
d.s.:
55
12
380
190
10
530
210
720
40

4000
4000
4000
2000
4000
4000
-

Toelichting:
* voorlopige waarden
# : waarde afwijkend van de betreffende VR of MTR waarde uit de Vierde nota waterhuishouding. In de Vierde nota wordt de waarde voor het MTR ‘afgekapt’ op beleidsmatige
gronden afgekapt op het niveau van de interventiewaarde. In dit kader (stort van baggesprecie in open putdepots) wordt de eigenlijke MTR-sed voor het aquatisch ecosysteem
gehanteerd.
Risicogrenzen voor het aquatisch ecosysteem
 ה כinclusief landelijke, natuurlijke achtergrondconcentraties (zie bijla##Metalen: VR en MTR
ge 1)

Tabel B2.2 risicogrenzen MTR en ER voor oppervlaktewater, die betrekking hebben op de opgeloste fractie en de totale fractie. (Totaal geldt
voor standaardwater met 30 mg/l zwevend stof). Voor VR waarden wordt
verwezen naar NW4 [1]
Stofnaam
MTR
MTR
ER
ER
Opp.water
Opp.water
Opp. water
Opp.water
aquat.org
aquat.org
aquat.org
aquat.org.
(opgelost)
(totaal)
(opgelost)
(totaal)
[1]
[1]
[15]
[15]

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
kwik-anorg
Lood
Nikkel
Zink
Naf taleen
Anthraceen
Fenantreen
Fluorantheen
benzo(a)anthraceen
Chry seen
benzo(k)f luorantheen
benzo(a)py reen
benzo(ghi)pery leen
Indenopy reen
min. Olie
Ammoniak (N/l)

PeCB
HCB
Aldrin
Dieldrin
Endrin
DDT
DDD
DDE
Endosulf an
a-HCH
b-HCH
j-HCH
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Chloordaan
PCB 7 (indiv.)
Toelichting:

µg/l:

µg/l:

µg/l:

µg/l:

25
0.4
8.7
1.5
0.2
11
5.1
9.4
1.2
0.07
0.3
0.3
0.01
0.3
0.04
0.05
0.03
0.04
-

32
2
84
3.8
1.2
220
6.3
40
1.2
0.08
0.3
0.5
0.03
0.9
0.2
0.2
0.5
0.4
20

885*
16*
220*
18*
2,2*
150*
490*
86*
280*
2,6*
50*
39*
1*
1,4*
0.4*
2.2*
0,09*
0.5*
-

1150*
79*
2100*
45*
13*
3000*
600*
370*
280*
2,9*
55*
59*
3.2*
4,2*
1.8*
9.4*
1,5*
4,9*
600
200

ng/l:

ng/l:

ng/l:

ng/l:

300
9
0.9
12
4
0.4
0.4
0.4
20
3300
800
910
0.5
0.5
2
-

300
9
1
39
4
0.9
0.5
0.4
20
3300
860
920
0.5
0.5
2
-

131000*
21000*
540*
370*
360*
4*
4*
5*
7400*
110000*
58000*
53000*
1100*
61*
79*
-

13400*
22000*
750*
1200*
380*
9*
5*
5*
7400*
111000*
62000*
54000*
1200*
61*
89*
-

* voorlopige waarden
cursief: waarden niet gebaseerd op een risico-evaluatie
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