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ECOTOXICOLOGISCHE RISICO'S E N WATERBODEMSANERING (4)

"Saneringsbeslissing
Ketelmeerop onjuiste
gronden genomen"
Invoorbaandeartikeleninditvaktijdschrift werdweergegevendatnieuweinzichtenaanleiding
zoudenmoetenzijnomdehuidigebeoordelingvanhetaquatischmilieubijtestellen.Zehebben
tevensbetrekkingopdegedachtegang rondomnutennoodzaakvanwaterbodemsaneringenter
beperkingvanecotoxicologischerisico's.Inditartikelwordthierverderopingegaan,waarna
specifiekdesaneringvanhetKetelmeeraanbodkomt.Opbasisvandeverkregeninzichten kande
conclusiewordengetrokkendatveelwaterbodemsaneringen, indusiejdievanhetKetelmeer,niet
zinvolzijn.TevensvoldoetdesaneringsbeslissingvoorhetKetelmeernietaandevoorwaardendiede
overheiddaaraan zelfstelt.
Waterbodems ontstaan doorsedimentatievanzwevendestofin oppervlaktewater,
waarbij dekwaliteit vanhetsedimenteen
afspiegeling isvandekwaliteit vanhet
oppervlaktewater. Inhetverleden,toen het
oppervlaktewater sterkverontreinigdwas,
werdsterkverontreinigd sediment afgezet.
Inlaterejaren vonddooreensuccesvolemissiebeleideenvoortschrijdende verbetering
plaatsvandekwaliteit van oppervlaktewater
ensediment,totdat naverloopvantijd een
min ofmeerconstantekwaliteit werdverkregen.Dehuidigekwaliteitvandetoplaag
vanhetsediment isdetesultantevandehuidigewaterkwaliteit,desedimentatiesnelheid,eendoorbodemorganismen veroorzaaktemengingvanrecentafgezet materiaal
metonderliggendmogelijk meer toxisch
sediment,resuspensie,hersedimentatie en
diffusieprocessen. Afhankelijk vande
omstandigheden kandekwaliteitvande
toplaag,vergelekenmetdievanhet oppervlaktewater, inmeerofmindere mate
naijlen.Waterbodems vormenechter een
complexsysteem,dateennaderebeschouwingwaardis.

Fysisch-chemische en
biologische processen in de
toplaag van de waterbodem
Metuitzonderingvaneendunneoxische
laagaandebovenzijde isdewaterbodem
anoxisch.Veelalbevateensediment zoveel
slibenorganischestofdatdeoxischelaag
nietdikkerisdanééntottwee millimeter.
Doordeaanwezigheid vansedimentbewonendeorganismen,metname voorkomend
indelaagtotvijfcentimeter diepte,kande
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oxischelaagechteruitgroeien toteenpaar
centimeter dikte.Indezeoxischezonewordt
deconcentratievrij-opgelostezwaremetaalionen [Me2+]bepaalddoor pH-afhankelijke
adsorptiereacties.Inhetonderliggendegereduceerdesedimentwordt[Me2+] met name
bepaalddoorsulfideprecipitarie; [Me2+]is
dangeringenconstant enonafhankelijk van
hettotaalgehaltevanhetsediment.Mede
doormengingvanrelatiefschoon sediment
metonderliggend sterkverontreinigdsediment,zou [Me2+] inhetporiënwatervande
oxischelaaghogerkunnen zijn danin het
bovenstaande oppervlaktewater.DeconcentratieMe2+inhetporié'nwatervandeoxische
toplaagwordtdanechtersterkbeperkt door
hogediffusiefluxen naarzowelhet oppervlaktewater alshetonderliggend gereduceerdsediment meteenlage[Me2+].Tevens
makensedimentbewonende organismen
(zoalstubifex)gangetjes inhet sediment,
waarbij deorganismen hetwaterinde
gangetjes actiefverversenmetoppervlaktewaterenzohuneigen micro-omgeving
creëren.WLDelft Hydraulicsheeft ditgesiMuggtnlarf,gedeeltelijkinsediment,gedeeltelijkin
oppervlaktewater.

InH 2 0nt.19uit2004werdeenrapportvan
hetAdvies-enKenniscentrumWaterbodems(AKWA)vanRijkswaterstaatovet
normstellingopeenaantal hoofdlijnen
besproken.Hetrapportwasgebaseerdop
eenuitvoerigeliteratuurstudie enkwam
totstandmetmedewetkingvandeskundigenvanRIZA,RIKZ,BouwdienstRijkswaterstaat,RIVM,WLDelftHydraulics,
VrijeUniversiteitendeuniversiteitenvan
UtrechtenWageningen.Ineenzesluik
gaanconsultantG.Kamerling,bestuurslid
N.deRooijvanhetHoogheemraadschap
vanSchielandenKrimpenerwaard en
G.Cornelissenvandeuniversiteitvan
Stockholm/hetNoorsGeotechnisch
Instituut,oppersoonlijketitelinopde
consequentiesvaneenaanpassingvande
normenvoorsaneringsoperaties,werkzaamhedeninuiterwaardeninhetkader
van'RuimtevoordeRivier'endeaanpak
van bodemverontreinigingen.

muleerd.Doordeverversingmet zuurstofhoudendoppervlaktewatergaan sulfiden
vanzwaremetalenineengeteduceetdsediment inoplossing.Dehierbij vrijkomende
zwaremetaalionen adsotberen echterdirect
aanhetinmiddelsgevormdamorfijzerhydroxide.Hierdoor kan [Me2+]in het
potiënwatervandetoplaagzelfslager zijn
daninhetoppervlaktewater.Tevenskaneen
sedimentbewonend organismezichgedeeltelijk indewatetkolom bevinden(ziefoto).
Hetisdanookbegrijpelijk datuit onderzoeksresultatenvanhetRIZA1blijkt dat
opnamevanvrijwelallezwaremetalendoor
sedimentbewonende organismen isgerelateerdaan[Me2+]in oppervlaktewater.
Uitmetingen blijkt datconcenttaties
vrij-opgelosteorganischecontaminanten in
oppervlaktewater enporiënwater(toplaag
sediment)geengroteverschillen vertonen.
Medeopgrondvanhetvoorgaande magde
conclusiewordengetrokken datookde
blootstellingvansedimentbewonende organismen aanorganischecontaminanten in
belangrijke matezalzijngerelateerd aan
concentraties vrij-opgeloste stofin oppervlaktewater.

Beoordeling water-sedimentsystemen
Wanneersedimenrbewonendeorganismennietaanhogereconcentraties vrij-opgelosteorganischecontaminanten enzwate
metaalionenwordenblootgesteld dan
waterorganismen inoppervlaktewatet,dan
zoudeecotoxicologischebeootdelingvan
hetgehelewater-sedimentsysteem kunnen

NauwkeurigbaggerenbtjdesaneringvanhetKetelmeer.

wordengebaseerdopgemeten concentraties
vrij-opgeloste stofinhet oppervlaktewater.
Verificatie vanderesultatenzoudan kunnen
plaatsvindenmet behulpvanbio-assays,
waarbij waterorganismen wordengetestin
oppervlaktewater.Metingvan concentraties
vrij-opgelostestofinhetporiënwarer vande
toplaagvanhetsedimentzoudan achterwegekunnenblijven, evenalshet gebruik
vanspecialebio-assaysvoorwaterbodems.
Eendergelijke werkwijze zoueensterke
vereenvoudigingbijdebeoordelingeneen
sterkekostenbesparingopleveren.Hetzou
tevensgoedaansluitenopdeEuropese
Kaderrichtlijn Water,waardebeoordeling
vanwaterbodemsin feirebuiten beschouwingblijft, mitsdierichtlijn zouzijn gebaseerdopconcentraties vrij-opgeloste stof

mogelijk aantesluitenopdeomstandigheden insitu1.
Uithetvoorgaandeblijkt datinveel
gevallendekwaliteitvanhetoppervlaktewaterbepalend isvoordekwaliteit vande
toplaagvanhetsediment,terwijl concentratiesvrij-opgeloste stofin oppervlaktewater
bepalendzijn voorecotoxicologischerisico's
metbetrekkingtotzowel organismen
levendinoppervlaktewater alssedimentbewonendeorganismen.In dergelijke
situatieszalsaneringvandewaterbodem
nietzinvolzijn.Hieropbestaanechter uitzonderingen1,bijvoorbeeld bijverontreinigingvandewaterbodem tengevolgevan
calamiteiten.

Sanering Ketelmeer
Dezegedachtegangzougeheelcorrect
zijn,alsdeecoroxicologischegevoeligheid
vansedimentbewonende organismen endie
vanorganismen inoppervlakrewater niet
vanelkaarzouverschillen.Hoeweldit
beleidsmatigookwordt aangenomen
(waternormengeldenookvoorporiénwater),
kandezeaannamenietworden geverifieerd
doorgebrekaantoxiciteitsgegevens.Dientengevolgelijkt hetverstandigombioassaysenaccumulatietestenmet sedimentbewonendeorganismen opbescheiden
schaalteblijven uitvoeren;dergelijke bioassaysentestenbehorenechter welzogoed

Hetaantreffen vansterk verontreinigd
sedimentinhetKetelmeer(klasse3en4)was
beginjaren negentigaanleidingte starten
met studiesnaareenmogelijke saneringvan
dewaterbodem endebouwvaneenbaggerspeciedepot.In 1996werdbegonnen metde
aanlegvaneendepot(IJsseloog);in2000
werddeeerstefasevande waterbodemsanering aanbesreed.
Hetsterkstverontreinigde sediment
dateert uit deperiodevan i^6o-i^8oz.Door
emissiebeperkende maatregelen namde
matevanverontreinigingvanlatere afzer-

tingen geleidelijk aftoteenmin ofmeer
constantniveauindejarennegentigwerd
bereikt.
Debeschouwinginheteerstedeelvan
ditartikelgeldtookvoorhet Ketelmeer.
Ondanksderelatiefhoge sedimentatiesnelheid(circaééncentimeter perjaar)zalde
kwaliteit vandetoplaagvanhetsediment in
hetKetelmeer,vergelekenmerdekwaliteit
vanhetoppervlaktewater, waarschijnlijk
watnaijlen.Uithetvoorgaandeblijkt dat
aannut ennoodzaakvansaneringkanwordengetwijfeld. Dehierna vermelde onderzoeksresultaten hebbendietwijfel verder
versterkt.
Organischecontaminanten
Indejaren negentigstarttehetRIZA
metdesorptie-onderzoekï.7aansedimenren.
Deeersteresultatentoondenvooreenaantal
stoffen aandarbiobeschikbare fracties
slechtscircaéénprocent vanhet totaalgehaltebedroegen.Opgrond hiervanwerdvoorspelddatdeconcentratievrij-opgeloste stof
inhetporiënwarer100maallagerzouzijn
danwerdverwacht.Omzekerheid teverkrijgenoverditverrassende resultaar werddoor
hetRIZAenhetRIVMvoor1.4-DCBhet
totaalgehalteinhetsedimentendeconcentratievrij-opgeloste stofinhet poriénwater
gemeten.Hetresultaat vanditonderzoek*
bevestigdein 1996devoorspellingruimH 2 O ;f Z 2 - 2 0 0 5
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schoots:deinsitu KQCwas 1000maal hoger
dandegenerieke KQC;deconcentratie vrijopgelost1.4-DCB inhet poriënwaterwas
rooomaallagerdan werdberekend metde
generieke KQOInmiddels werd dirdesorptieonderzoek voltooid?.Voor chloorbenzenen,
PAK'senPCB'swerden ookvoordetoplaag
vanhetKetelmeersediment zeergeringebiobeschikbare fracties gevonden(0,2-2%van
hettotaalgehalte].Identieke resultaten werdenverkregen bij onderzoekvan zwevende
srofindeRijn bij Lobith,hetgeen aanduidt
datsterkesorptieaanrecenrafgezet sediment nietbeperkt istot hetsediment in het
Ketelmeer.
Zojuist geschetst beeldwerdmeteen
nieuwemeetmethode terbepalingvanconcentraties vrij-opgelosteorganische contaminanten (extractiemet kunststofstrip)
bevestigd*.Voorhet Ketelmeer werdenop
dezewijze in-situ Koe-waardenbepaald,die
circa 100maal(PAK's),vijftot50maal(PCB's)
enmeerdan 500maal (chloorbenzenen)
hogerzijn dangeneriekeKoc's.HogeKoewaarden blijken mernamehetgevolgtezijn
vansterkesorptievanorganische contaminanten aanroet,roetachtige stoffen en
sreenkoolstof6. Hoewelroetinluchtschadelijk isvoordevolksgezondheid, beschermr
hetdus hetaquatisch milieu.
Eindjaren negentigwerdde toplaag
(0-1 cmen0-10cmdiepte)opnieuw bemonsterdengeanalyseerd8.Getoetst aan normen
voorMTR-sediment blijken totaalgehalten
vanPCB'senPAK'szojuist genoemdeMTRwaarden teoverschrijden; mernamePCB's
overschrijden deMTR-waardensoms met
meerdaneenfactor 10.Tevenswerdenbiobeschikbare fracties gemeten met behulp
vandesorptietests doormiddelvan éénpunts
tenax-extracries.Opbasisvan biobeschikbarefracries blijken MTR-waarden voorsediment niet (0-1 cmdiepte)ofslechtsin
beperktemateteworden overschreden
(PCB's,0-10diepre).Uirgaandevanbiobeschikbare fracties engeneriekeverdelingscoëfficiënten geldendezelfde conclusies mer
berrekking totoverschrijding vanMTRwaarden voorwater (waternormen).
Veelalwerden bijdit onderzoek grotere
waardengevonden voorbiobeschikbare fractiesenconcentraties vrij-opgeloste srofdan
bijdehiervoorvermeldeonderzoekendvan
Ketelmeersediment.Naardeoorzakenervan
werdgeennaderonderzoek ingesteld, maar
devolgendefactoren zoudeneenrol kunnen
spelen:
' • Tenax-extracties zouden tehogewaardenkunnen opleverendoor insluiting
van roetdeeltjes;
• Biobeschikbaregehalten kunnen variërendoorvariërendegehalten aanroet,
28
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roetachtige stoffen ensreenkoolstof;
• Éénpuntstenax-extracties zijn minder
nauwkeurigdan normale tenaxextracries,waarbij opverschillende tijdstippen wordt geëxtraheerd.
Zwaremetalen
Totaalgehalten aanzwaremetalen inde
toplaag(0-10cmdiepte)overschrijden MTRwaardenvoorsediment somsmetmeer dan
eenfactor 10.Tevenswerden totaalconcentratieszwaremetalenopgelost inhet ponenwaterbepaald,dievervolgenswerdengecorrigeerdopDOC-gebonden metalen om
zodoendeeenschatting tekrijgen vanconcentratiesvrij-opgeloste metaalionen.Deze
waarden werdengetoetst opdebestaande
waternormen (MTR-water),waaruit blijkt
datzenietworden overschreden8.

genoemd zijn,kandeconclusie worden
getrokken datdebeslissingtotsaneringvan
hetKetelmeer(deeerstefase)voorbarigis
geweest.Indien hetbelangvannieuwe
inzichten en resultaten vannieuwemeetmethoden tijdig wasonderkend,hadde
beslissingeenanderekunnen zijn enhad
menenkelehonderden miljoenen euro's
kunnen besparen. *
dr.ir.G. Kamerling
dr.G. Cornelissen
drs. N. de Rooij
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Effecten bijorganismeninrelatietotde
verontreiniging
Bijdegepresenteerde onderzoeksresulraten metbetrekkingtot hetKetelmeer wordeneffecten bijorganismen waargenomen
bijveldonderzoekenbij bio-assaysvoor
waterbodems,diegemiddeld genomen nier
alsernstigmaaralsmatig geclassificeerd8
worden.Tevenswijzen verhoogde gehalten
zwaremetalenenorganische conraminanteninorganismen opeenrisicomet betrekkingtotdoorvergiftiging. Deze resultaten
zijn inovereenstemming metderelatieflage
concentraties vrij-opgeloste organischecontaminanten enzwaremetaalionen inzowel
hetporiënwater vanhetsediment (inclusief
detoplaag)alsinhetoppervlaktewater zelf
(benedenMTR-waarden).Effecten oporganismenzijn daarbij nietgerelareerd aande
klassenindeling,omdat de klassenindeling
niet isgerelateerd aanconcentraties vrijopgelostestofinhet poriënwarer.Erbestaan
tevenssterkeindicatiesdateen belangrijk
deelvandeeffecten oporganismen isgerelateerdaandekwaliteitvanhet oppervlaktewater.

Conclusie
Volgenshetvigerend beleidissanering
pasurgenr indienernstigeeffecten kunnen
wordengerelareerd aandeernst vandeverontreiniging?.VoorhetKetelmeer blijkt dat
niethetgevaltezijn, daarde waargenomen
matigeeffecten samengaan met relatieflage
concentraties vrij-opgeloste stofinzowelhet
poriënwatervanhetsediment (inclusief
toplaag)alsinhet oppervlakrewater zelf De
saneringsbeslissingblijkt dusmeerteberustenopdevastgesteldesterke verontreiniging
vanhetKetelmeersediment (klasse3 en4)
danopwaargenomen effecten, dieniet zijn
gerelateerdaandeklassenindeling.Op
grond vanbevindingen,dieindit artikel
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