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Waterbodemkwaliteit:
alles wordt opgelost?
DoorKamerling,Comelissen&DeRooijismet
zesartikelentnH 2 0 {nrs. 19t/m24}kritiek
geuitopdewijzewaaropwateifbodemjnormen
wordenajgeletdentoegepast.HetMee/niet
alleenbijkritiek;erzijnooktalvansuggesties
gedaanvoorverbetering.Inditartikelbespreken
onderstaandeauteurs,werkzaam bijhetadviesenkenniscentrum waterbodems(AKWA)van
Rijkswaterstaat, deachtergrondenvanhethuidigebodembeleidengeven,weaaninhoeverrede
voorgesteldeverbeteringenaansluiten bijreeds
voorgenomenwijzigingen inhetbodembeheer
enbijdetoekomstigewaterwet.
Dehoofdpunten vandekritiekvan
Kamerlingetal.komenineennotendopop
hetvolgendeneer:
• Toxiciteitenaccumulatievanverontreinigingen indewaterbodem worden
bepaalddoordevrijopgeloste concentratieinhet(porie)waterennietdoor het
totaalgehalteinhetsediment.Oplossing:meetvrijopgeloste concentraties
entoetsdieaanbestaande normenvoor
dewaterkwaliteit. Denormen zijn
namelijk ookgebaseerd opvrij opgeloste
concentraties.Erzijn inmiddels genoeg
technieken omdietemeten;
• Bioassaysworden ingezet vanwegeonzekerhedenbij hetafleiden van normen,
mengseltoxiciteit endeaanwezigheid
'onbekendestoffen'. Bioassays,zoalsdie
nu doorgaans worden uitgevoerd, zijn

mogelijk nietrepresentatiefvoorde
omstandigheden inhetveld;
• Deauteursstelleneennieuwe klassenindelingvoordieisgebaseerd opdezogeheten msPAF(fractie potentieelaangetastesoorten),waarindetoxiciteit wordt
berekend opbasisvanvrijopgelosteconcentraties,enwaarbij mengseltoxiciteit
ismeegenomen;
• Desaneringsbeslissing wordt genomen
opbasisvannaderonderzoek.Daarin
wordt teweiniggebruiktgemaakt van
nieuweinzichten.Alsvoorbeeld vaneen
foute saneringsbeslissing wordt het
Ketelmeer genoemd.
Eengrootdeelvanhetbetoogvoorhet
beterbenuttenvannieuwekenniskanrekenenoponzesteun.Datneemtnietwegdatwe
eenaantalkanttekeningen willenplaatsen.

Normstelling en de (on)zin van
totaalgehaltes
Vanafeindjaren zeventigvandevorige
eeuwgroeidedemaatschappelijke onrust
overdewatet-enbodemverontreiniging.De
wetenschappelijke kennis was indertijd
onvoldoendevoorrisicogerichte normstelling.Normstelling werdvooralgebaseerdop
hetvoorzorgprincipe.Daarnaast wasstandstilleenbelangrijk uitgangspunt, met name
omtevoorkomen dat'normopvulling'zou
plaatsvinden inderelatiefschonegebieden.
Normen werdendaarbijgebaseerdoptotaalgehalten (omgerekend naar 'standaardsedimentj vanuit deidee:hoehogerdegehalten
aanverontreiniging,destegroter het
milieuprobleem. Dezeinsteeklagten grondslagaanhetalgehelemilieubeleid.Een
belangrijke mijlpaal voor waterbodemnormsrelling washetdocument Kansen
voorWaterorganismen1.
Uitdezenormstelling iseenklassensystematiekontwikkeld voorwaterbodems en
baggerspecie.Dezesystematiek kent meerderedoeleinden.Deinterventiewaarde
(grenstussenklasse3 en4)heeft een triggerfunctie: bijoverschrijding moetenaande
hand vannaderonderzoek derisico'svande
verontreiniging wordenbeoordeeld.Andere
doeleindenzijn hetregelenwelkebagger
verspreid magworden,hetopsporenen
aanpakken vanvervuilingsbronnen,de
beoordelingvansedimentgebonden transportvancontaminanten (overdelandsgrenzenengerichtopdebelastingvande
Noordzee)enhetvolgenvantrends.Dekeuzevoortotaalgehalten isvoorsommigedoeleindeneenlogischekeuze.Daarom dienen
dedoorKamerlingetal.voorgesteldeverbeteringen zekernietalledoelen in dezelfde
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Relatiefschonebaggespeciekanzonder
risico'svrij wordenverspreid inhet milieu.
Deklassenindeling(deklasse2/3-grens)
bepaaltookofdebaggerspecieopdekant
gezetmagworden.Dewaterbeheerder moet
deconcentraties verontreinigingen inde
baggerbepalenvoordatgebaggerd wordt,
dusindeliggendewaterbodem. Bijhetopde
kantzettenvanbaggerissprakevanveranderingenindemilieuchemische omsrandigheden(pH-daling,afbraak organischstof,
menging metdrogebodem)diedebeschikbaarheid vanstoffen zullen beïnvloeden.
Voordeporiewaterconcentraties endaarmee
derisico'svanverontreinigingen kandit
zowelgunstig(afbraak vansommige stoffen,
zoalsPAK-verbindingen)alsongunstig
zijn (bijvoorbeeld dekansopverhoogde
mobiliteit vanmetalen).Veranderingen in
beschikbaarheid kunnen ookoptreden bij
verplaatsingvangrond ofbagger in rivierverruimingsprojecten, metname wanneer
natte waterbodem droogwordt toegepastof
omgekeerd.Devraagishoedezeveranderingenendeeffecten hiervan kunnen worden
voorspeld.Eenmogelijkheid omdittedoen
voor'baggeropdekant'ismet baggerrijpingsproeven, waarbij navierweken rijpen
deporiewaterconcentraties vanverontreinigingenwordengemeren.Dit iseen tijdrovendemethodedienogniet voldoende ontwikkeld is.Deveranderingen in
beschikbaarheid kunnen ookwordenberekend.Zekervoormetalen kanditbeterop
basisvantotaalgehalten danopbasisvan
poriewaterconcentraties.Dekeuze tussen
totaalgehalteenporiewaterconcentratie zou
daaromafhankelijk moetenzijn vanhetdoel
vandebeoordeling.

Beschikbaarheid van routinematige meettechnieken voor vrij
opgeloste concentraties
Metnameindeel2vanhetzesluik wordenmeettechnieken opgesomd, waarmee
hetmogelijk isomvrijopgeloste concentratiestemeten.Hetvraagtechter nogalwat
voordateentechniekgeïmplementeerd kan
worden inregelgeving.Datvereisteenroutinematige,reproduceerbare, gecertificeerde,
commercieelbeschikbare techniek vooralle
relevantestoffen. Degenoemde technieken
voldoen nu nognietaandezecriteria.Wij
zijn hetmetdeauteurseensdatveelbelovendetechnieken beschikbaarzijn enzosnel
mogelijkgeïnvesteerd moetwordenin het
operationaliseren vanenkele technieken.

Waterbodem alsmogelijke bron
van contaminanten
DeKaderrichtlijn Watersteltdewaterkwaliteit (chemischenecologischbeoordeeld)voorop.Tochbetekent ditnietdat
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doorvergiftiging naar

directe effecten op
lagere organismen

vogels en zoogdieren

stap 1A:Wijst een'worstcase1

stap 1B:Wijsteen 'worstcase' \

Inschattingopeen msPAFbij

nschattlngopeen msPAFvoor

\ _

»

/

chronische blootstelling

doorvergittiging> 50%?

>50%?

stap2A: Isde msPAFop
\
1van beschikbare concentraties \
bl|chronische blootstelling
/
. 50%?
/

/

stap3A:Zijnoplagere

\

/ organismeneffecten gemeten die
N.
veroorzaakt worden door
\

dewaterbodem?

\
/
/

stap2B:IsdemsPAFop b a s l s \
van beschikbare concentratievoor \ _
doorvergittiging> 50%?
/

<

stap3B:Zijnerdoorvergiftigingsrisico's opbasisvan
gemetengehalten Inwormen,
vissenof mosselen?

Onaanvaardbare risico's, saneringscriterium overschreden

Geen onaanvaardbare ecologische risico's

gehaltes.Indetweedelijns beoordeling
wordtdaarentegengebruikgemaakrvan
locatiespecifiekeafwegingen, onder andere
renaanzienvandebeschikbaarheid vancontaminanten en/ofwaargenomeneffecten. De
huidigerichtlijn naderonderzoek beschrijft
daarvoordiversemethodieken,diemomenteelverderwordenontwikkeld.De afgelopen
jarenisbijhetopstellenvanhet landelijke
saneringsprogramma alrekeninggehouden
metonzekerheden«enzijnalleen saneringen
aangemeldmeteendegelijke onderbouwing
vanhetrendementvandesanering.Welkan
hetzozijn datpotentiële saneringslocaties
nietgesignaleerd wordenomdat ergeen
klasse4-speciewordtgevonden,maarals
dezelocatieswordenmeegenomen (watop
zichjuistzouzijn alsderisico'sdaartoeaanleidinggeven)levertditjuist extrakostenop.
DebeslissingomhetKetelmeer tesanerenisbeginjaren negenriggenomen, toen
deindeartikelenvanKamerlingetal.
beschreven inzichrennogsrerkinontwikkelingwarenenerinelkgevalniet adequaat
gemerenkondenworden.TochisdebeslissingvoorhetKetelmeer nietalleengebaseerdopdeaanwezigheid vanklasse3/4-slib.
Voorheruireindelijke besluit isheelveel
extrainformatie verzameld overdeverspreidingvanstoffen naarhetgrondwater en
richtingIJsselmeer(viasedimenttransport).
Dezeinformatie,enhetonacceptabel achten
vanklasse4-slibineengebiedmet recreatie
alsfunctiebestemming hebbendetoenverantwoordelijke ministergesteund bijde
afwegingofdebestedingvangrorebedragen
indesaneringvanKetelmeer verantwoord
was.

Beoordelingecologischerisico's.Indecirculaire?bijdeherzieneWetbodembescherming(naarverwachtinginwerkingperbeginzooé]wordteenstapsgewijzeaanpakgevolgdvoorhetbeoordelenvanderisico'svanwaterbodemverontreiniging.Naastbeoordelingvandeecologischerisico'swordenookhumanerisico'senderisico'sdieoptredenals
gevolgvanverspreidingvanstoffennaaroppervlakte-engrondwatergeschat.Voordeecologischerisico's(afgebeeld
diagram)bestaatdebeoordelinguiteenspoorgerichtopdirecteeffectenopaquatischeorganismeneneenspoor
gerichtopdoorvergiftiginginvoedselketens.Inbeidesporenwordtinstapzen3gebruikgemaaktvanmeetgegevens
vanbeschikbaregehaltenmetalenenorganischecontaminanten.

Bioassays

met het beoordelenvande waterkwaliteit
altijd eenjuist beeldkanwordengegeven
vandemogelijke risico'svan verontreinigingenindewarerbodem.Derelatie tussen
poriewaterkwaliteit enwaterkwaliteit is
complex.Allerleiaspecten speleneenrol,
waaronder degroottevanhet waterlichaam,
dewaterstroming,evenwichtskinetiek, kwel
ofinzijging.Deauteurs verondersrellen dar
concentraties inoppervlaktewater enporiewatergeengroteverschillenvertonen.Hoewelditzekervoorkomt, kennenwein
Nederland ooksituatieswaarinditnietzo
zekeris.Dit isbijvoorbeeld hetgevalinde
sterkvervuildekrekenvandeBiesbosch,
waarinzowelhetporiewater vanhetsediment alsinbodemdieren relatiefhogeconcentraries metalenen microverontreinigingenzijngevonden2^.Hiermoer rekening
gehouden wordenmetdesituatie datdeeco-

Bioassayswerdenaanvankelijk exemplarischingezet,alsbewijsdat bodemverontreinigingschadelijkegevolgenkonhebben.Dit
isbijvootbeeld gebeurdinhetonderzoekin
hetKetelmeer.Tegenwoordigiseenbelangrijkeoverwegingombioassaystegebruiken
datdebeoordelingaandehandvannormen
voorstoffen slechtseenzeerbeperktdeelvan
deinbodemaanwezigecontaminanten aandachtgeeft.Bioassaysreagerenopalleaanwezigestoffen, voorzovertoxischenvoorzover
beschikbaar voordetestorganismen.Hetis
echterduidelijk datwemetdetoepassingvan
bioassaysnogmaaraanhetbeginstaanvan
eenlangontwikkelingstraject. Bioassaysdie
ingezetwordenvoordebeoordelingvande
risico'svanbodemverontreinigingmoerenzo
realisrischmogelijkdesituatieinhetveld
simuleren.Inmiddelszijn technieken
beschikbaar waarmeedirkanendiehet
mogelijk makenomeffecrwaarnemingen te
koppelenaanmilieuchemischemetingens.*.

logischeKRW-doelennietworden gehaald
vanwegewaterbodemverontreiniging, terwijldechemische waterkwaliteitsparametersinordeworden bevonden.Alshier
inderdaaddewaterbodem debron isvande
verontreinigingen (eriseen conraminantenflux vanbodemnaarwater),zullenconcentratieverschillen bestaantussenporiewaterenhetstromendeoppervlaktewater enis
erdusgeensprakevan evenwichr.

Eerste en tweedelijnsbeoordeling
en de kwaliteit van de nader
onderzoeksmethodiek
DesuggestiedathetdoorKamerlinget
al.voorgesteldenormenstelsel leidttotgrote
kostenbesparingen zalindepraktijk nog
maarbewezenmoetenworden.Inderdaad
maaktdeeerstelijnsbeoordeling, dieeensignalerendefuncrie heeft, gebruikvantotaal-
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Toekomstig beleid
Kennisontwikkeling heeft geleid tot
meerbegripvanhetsysteem.Effecten blijkenbeteronderbouwd tekunnen worden
doordevrijopgelosteconcentratie in
(porie)water, maarookdezebenaderingzal
ongetwijfeld weeringehaaldgaan worden
doornieuwereinzichten.Kamerlingetal.
gevenbijvoorbeeld zelfaandat competitie
vanCa2+enH+eenrolspeelt,zowelbij bindingvanmetalen aandevastefasealsbij
opnamedoorofbindingaan organismen.
Voortsgeeft recentecologisch onderzoek aan
datdeaanwezigheid vannutriënrenschadelijkeeffecten vanverontreinigingen kan
camoufleren. Kennisontwikkeling isdus
eencontinu proces.Opgezettetijden zalhet
beleidmoetenbepalenwelkenieuweinzichtenverwerktworden indenormen.Enwe
hebbenhierzo'n moment.
Deschrijvers vanhetzesluik hebbeneen
goedmomentgekozen voorhun publicaties.
Hetbodembeleid staatopditmoment inde
steigersvooreengrondige renovatie.Binnenkort wordteenwijziging vandeWet
bodembescherming (Wbb)vankrachr.Voor
waterbodems isdezewijziging tevens
gebruikt omeeneerstestaptemakenom het
saneringsbeleid aftestemmen opdedoelstellingen vandeKaderrichtlijn Water8.Dit
betekentdatdechemischeenecologische
doelstellingen vandeKRWvooropkomen te
staanvoordewaterbeheerder, endat het
belangvanwaterbodemkwaliteit allereerst
vertaald moetworden intermen vanverminderde kansenomdieKRW-doelen te
kunnenbehalen.Hiervoorzoueenwaterbodemtoets beschikbaar moeten komen:vol-

doet hetbetreffende waterlichaam aande
doelstellingen vandeKRW,danbestaatgeen
noodzaakvoormaatregelen;voldoet het
waterlichaam niet,dan volgtonderzoek naar
demarewaarindebetreffende waterbodem
hiervoorverantwoordelijk is.Isdeze bijdrage
significant, danvolgtdaadwerkelijke sanering.
Dezeambitie kannognietvolledigwordenwaargemaakt,omdat de wetswijziging
Wbbvoorwaterbodems slechts beperkte
ruimtegeefr omvoorwaterbodems een
eigeninvulling tekiezen.Daaromblijft het
voorlopignogzodat overschrijding vande
interventiewaarde (totaalgehalte omgerekendnaarstandaardbodem) detriggeris
voorverderestappen.Welwordtnueensysrematiekgeïntroduceerd waarindebeoordelingvanrisico'sopbasisvan beschikbare
gehalrenendeschattingvanhet percentage
aangetaste soorten (msPAF,zieschema)een
prominente plaatsheeft gekregen'.
Hetkabinet heeft inmiddels besloten
het beheervanverontreinigde waterbodems
(inclusiefhetsaneren)indetoekomst onder
tebrengenindeWaterwet(beoogdeinwerkingtreding 2008/2009)endus niet langer te
reguleren vanuitdeWet bodembescherming.Ditbiedtdemogelijkheid tot integratievanhetwaterbodembeheer inhet bredere
waterbeheer datbetrekkingheeft opdekwaliteitvanhetwatersysteem (deKRW-doelen),
debeschermingvanhetachterland tegen
hoogwaters,dewaterkwantiteit (Waterbeheer 21eeeuw),descheepvaarr endiverse
anderegebruiksfuncties vanhetwatersysteem8.Hopelijk worden indenabije toe-

komst hiermeekansen benut omwaterbodemkwalireitmet maximale deskundigheid
tebeoordelen.

Tot slot
DeherenKamerling,Cornelissen enDe
Rooijhebben in hun arrikelenkritiekgeuit
ophethuidigestelselvanregelgevingrond
waterbodem ennormen.Hethuidige waterbodembeleid isontstaan uit bezorgdheid
overmilieuverontreinigingdieonder andere
hergevolgwasvandeaffaire Lekkerkerkin
1980. Momenteel wordt het bodembeleid
opnieuwvormgegeven enworden kansen
benut omnieuwewetenschappelijke inzichteneenplaats tegevenindebeoordelingvan
risico'svanbodemverontreiniging.Dezeverbeteringenpassenbijhervoornemen vande
overheid ominnovaties tebenutten en
zoveelmogelijk ruimte tegevenaankwaliteitsverbetering inbodembeheer en verminderingvandecomplexiteit van regelgeving.
Hetwaterbodembeleid zalindetoekomst
verderworden vormgegevenmet hopelijk
voldoendeoogvoordatgene waarwijvoor
staan:eenvitaalwatersysteem! «T
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