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Voorkomeen
watersysteeminfarct:beperk
enverbeterbodemslibin
infiltrerendewaterlopen
DR. PlETER S T U Y F Z A N D , KlWA WATER RESEARCH

Slibinwatergangenvertoontovereenkomstenmethet multicaiisalehartinfarct.'Tc weinigbeweging, te
veelvoedingsstoffen,stress(verstoringvanevenwicht!en'aanleg'vormennamelijk dehoofdoorzaken.
Ookininfiltrerende waterlopen hooptzichvroego) iaatbodemslibop,meestalmetnadeligeuitwerking
opdehydrologie,dechemievangrond-enoppervlaktewaterenhetecosysteem.Verwijderingvandit
slibleidttothogekosten,milieuschadeengrocivanhetafvalprobleem elders.Deaccumulatiesnelheid
ensamenstelling vanbodemslibhangenvanveelfactoren af. Deinfiltratie vanoppervlaktewaterspeelt
echteraltijd eencrucialerol.Ditartikelgeeft aanwaterininfiltrerende warerlopcugebeurt(metvoorbeeldenuitdepraktijkvandekunstmatige infiltratie voordedrinkwatervoorziening),watdeslibmodulevanKiwa'srransportmode!Easy-Lcachervoorspelteuhoehetprobleem isrebeperkenoftevoorkomenbijeenmedischeaanpak. Waterschappen enoverhedenkunnenmetmodellenalsEasv-Lcacher
doorrekenenwelkepreventievemaatregelendeaauwassiiclheidvanonderwaterbodems hetmeeste
beperkenendegmistigstechemischesamenstellingvanhetslibopleveren.
Onderwaterbodems,meestalbodemslibben,vormeneenprobleemwanneerzijleiden
tot:
stagnatievanhetin-ofexfiltratieproces
doorbodemverstoppingvandewatergang
(metirrigerendeofdrainerende functie),
reductievandewaterdiepte,methinder
voordescheepvaartenverliesaanwaterbergendvermogen,
kwaliteitsverslechtering vanheterover
stromendeoppervlaktewater (onderandereafgifte vannutriënten)oferdoorheen
infiltrerende water(bijvoorbeeld afgifte
vanmicroverontreinigingen zoalsarseen),
ophopingvanmicroverontreinigingen in
diemate,datdeexportvanhetslibnaar
bestemmingen eldersomkwaliteitsredenenbemoeilijkt wordt(bijvoorbeeld wanneersprakezouzijnvanchemisch afval)
enverliesvanecologischeenrecreatieve
functies.

detoekomst,zoalshetruimenenmilieuhygiënischverwerken/deponeren.
Het probleem, bij kunstmatige
infiltratie
Kunstmatigeaanvullingvanhetgrondwater,datgewonnenwordtvoordrinkwater-

bereiding,geschiedt inNederlandsedert1940.
Ditgebeurtvoornamelijkmiddels infiltratiepandenenmetvoorgezuiverdoppervlaktewater.Bodemverstoppingdoor slibafzetting
vormtbijdezemethodeeenkardinaalprobleem,omdat hetdeproductiecapaciteit aantast.Daarnaastspelenbovengenoemdekwaliteitsproblemen eenrol,vanwegedehoge
natuurwaardevandemeeste infiltratiegebieden(ondermeerindekustduinen) enhet
nevendoelvandeinfiltratie: kwaliteitsverbeteringvanhetgeïnfiltreerde water.
Bodemslibkentoverigensookpositieve
kanten.Dewaterkwaliteit kannamelijk verbeterentijdens slibpassagedankzij nitraatverwijdering,afbraak vanorganischemicroverontreinigingen dieinanaëroobmilieu
instabielzijn,envastleggingvandiversezware
metalen (indienH2Sgevormdwordt).Ontdekkerenpleitbezorger vanbodemslibpassageals
biochemisch zuiveringsproces methoogrendement,mitsdeinzijgsnelheden eenbepaalde
maximumwaarde(rondééncentimeterper
uur)nietoverschrijden,wasdeNederlander
Gurck(toenmaligdirecteur Duinwaterleiding
's-Gravenhage).Tegendezeachtergrond ishet
begrijpelijk datdeDuinwaterleidingZuidHolland hetbodemslib,tenminste toteinde
jaren80,zomin mogelijk verwijderde.
Hetuniekevaninfiltratiegcbieden isdat
mendeplasindemeestegevallen gemakkelijk
droogzetdootdekunstmatige toevoertestoppenendewinningtecontinueren.Zokonmen
inhetverledenhetslibopeenvoudigewijze
tuimen(metharkofshovel)ofdoornatuurlijkeprocessenlatenverkruimelen (dankzij
inwerkingzonenwind).Detoegenomen
behoefte aandrinkwatetendeecologische
waarderingvanpermanent metwatergevulde
bekkenshebbenertoegeleiddatbodemslib
thanszoveelmogelijkvoorkomenwordten
datslibruimingbijvoorkeurindennatte
geschiedt.Kenmerkendvoor infiltratiepanden
(ondermeerindeduinen)isookdatvrijwel

Slibhooptzichiiunfllrrariebckkeiuvooralopdedieperedelenop,deocvertaludsblijvenslibvrij.

Tussen 1985en 1992 kregenonderwaterbodemsveelwetenschappelijke aandacht2).?).
Thansdominerendepraktischekantenvande
zaak1).Preventievemaatregelenhebbenechter
HzO
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allezwevendestofergens in het systeem op het
grensvlak vanwater en sediment wordt weggevangen,et isgeen afvoetpost viaopen water.

organische stofmineraliseren, en koolzuur dat
kalkoplost.Anderzijds voert het de reactieproducten als bicarbonaat en calcium af, hetgeen de reactieopgang houdt.

Geen uniforme slibbedekking
Chemische samenstelling

Slibvormt zich in infiltratiepanden doorgaans opdediepere delen,dus veelminder op
de oevertaluds,en ook veelminder waar rietkragen aanwezigzijn. Opdeoeverdclen
bezinkt nu eenmaal,onder invloed van de
golfwerking, minder zwevend stofen leidt
periodieke expositie van slib door watetstandfluctuaties tot versnelde afbraak, verdroging,
verkruimeling en verwijdering door de wind.
Riet voorkomt, tot opzekete hoogte,de
ophopingvan dikkesliblagen. Riet versnelt
namelijk de mineralisatie van dode otganische
stof,en bevordert deoplossing van neetgeslagen kalk (dankzij het bij mineralisatie en wortelrespiratie ontstane koolzuur).Dit houdt
verband met zuurstoftoevoer naar de waterbodem viahet wortelstelsel dat toegerust is
met het zogenaamde aeienchym-systeem
(luchtinfuus viacelholten),ende vethoging
van het hydraulische doorlaatvermogen door
het ontstaan van wottelgangen endoor bioturbatie.

De aanwassnelhcid
Een iedervoelt opzijn cetebrale klompen
aan dat een hoogzwevend stofgehalte van
water en een hogeinfiltratie-intensiteit tot
een hogeaccumulatiesnelheid van shb leiden.
Datgebeurde ook tijdens deeetste decennia
van de kunstmatige infiltratie, toen de vootzuivering van het oppervlaktewater zich
beperkte tot snelfiltratie. Met zwevend stofgehalten van 2-5mg/l groeide het slibjaarlijks
aan met enkelecentimetets. Endat leidde tot
bijnajaarlijkse schoonmaakoperaties, althans

Ajb.i

Dechemische samenstelling vanbodemslib
in infiltratiepanden wordtbepaald doordefactorengenoemd in bijgaand kader.Voorvier
slibtypen isdesamenstelling in tabel 1 weergegeven:eersteen tweedegeneratie infiltratieslibuit deduinstreek, kalkarm infiltratieslib uit
Enschedeen,tervergelijking, kalkrijk slib uit
duinmeertjes (zonder kunstmatige infiltratie).

Degunstigeinvloedvanrietopdeslibaccumularie:de
zwarte slibkluit(bijschepje)stamtvande^eulbodemzonderrietoptweemetera/standvanderietbe^roeiïng.
inde intensievere infiltratiegebieden. Medio
jaren 70werd devoorzuivering in de meeste
gevallen uitgebreid met een coagulatiestap die
de lastaangesuspendeerde bestanddelen
terugbracht tot mindet dan één milligram per
liter en,mede daardoor,degroeisnelheid reduceerde tot enkele millimeters perjaar. De frequentie van slibtuiming is dientengevolge
gedaald naat één keer per tien tot 20jaar.
Natuurlijk zijn veelmeet factoren van
invloed opde slibptoductie (ziekader).De
infiltratie van watet door slib speelt hierbij een
cruciale rol,omdat het deafbraak van slib
bevordert. Enerzijds voert het watet de oxidatoten (zuurstof, nitraat en sulfaat) aan die

Eeninjïltrariepandmetderuimtelijkeverdelingvanslibendeprocessendiebijdragenaanslibvormingen
slifa/ermindering.
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Atmosferische depositie
Verdamping
Filtratie
Fotochemische oxidatie
Beluchting
Vervluchtiging

Het eetste generatie infiltratieslib stamt
uit depetiodezondercoagulatiein devoorzuivering(veelal tot mediojaren 70).Logischetwijs isdit slib meer vervuild met zware metalen enorganische microverontreinigingen dan
het nadien gevotmdeinfiltratieslib van de
tweedegenetatie.Datslib onderging een verdere voorzuivering (inclusiefcoagulatie),terwijl derivierkwaliteit sterk vetbetetde.
Infiltratieslib van deeerstegeneratie is
minder kalkrijk, onder meer omdat het infilttatiewater destijds kalkagressiefwas,daarna
juist kalkafzettend. Kalkagressief infiltratiewatet vethindett ook te Enschede dat zich in
slib veelkalk ophoopt.
Infiltratieslibben vande tweede generatie
onderscheiden zich van de onderwaterbodem
induinmeertjes, diealleengevoed wotden
doot duingrondwater en hemelwater, door
onder meer hun lageregehalte aan otganische
stof lood en PAK,en hogete concenttatie
chroomenkopers).

Modellering slibaangroei en
-kwaliteit: principe
Kwaliteit en aanwassnelheid van bodemslib in infiltrerende watetlopen kunnen gemodelleerd worden met deslibmodule van EasyLcacher4.6(EL).ELstaat voot een
expertsysteem van Kiwavoot tweedimensionalemodellering van de kwaliteitsveranderingen
bij kunstmatige infiltratie en oevetfiltratieïM.
Een belangtijke randvoorwaarde isdat variaties in kwaliteit van het infiltratiewater, in
hydrologie en slibcondities verwaarloosd
worden (stationair model).De slibmodule
vormt een onlosmakelijk onderdeel van het
model,omdat de mate van slibcontact bepalend isvoorde agressiviteit van het percolaat
ten opzichte van het watervoerende pakket.
Eerst worden de kwaliteitsveranderingen
in eengemiddeld infiltratiepand ofin de
riviertak gemodelleetd,met berekening van de
effecten van navolgende processen: bijmenging van tegenwater (+drogedepositie),
verdamping, nutriëntopname door vooral
algen, biogene hardheidsreductie, vervluchtiging, fotolyse en biodegradatie. Enkeleprocessen produceren aanzienlijke hoeveelheden
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extrazwevendstof(vooralkalkenorganische
stof]tenopzichtevandereedsindeaanvoer
zittendegesuspendeerde deeltjes.Hettotaal
aanzwevendstofwordtvervolgensverondersteldneerteslaanineenbepaald percentage
vanhettotaleoppetvlakaan infiltratiemiddelen(dedieperedelen,doorgaans50 tot70procent).Aangenomen wordtdateendeelvanhet
slibdunblijft ((sub)oxischofanoxisch)eneen
deeldik(anoxischofdiepanoxischmetneerslagvansulfiden).Deinfiltrerende waterstroomwordthierdoorindriedelengesplitst:
eendeelstroomzonderslibpassage,éénmet
passagevandunslibenéénmetpassagevan
dikslib.Beidewaterfluxen doorsliblogenhet
slibweergedeeltelijk uit,althanswat betteft

organischestof,kalkenmicroverontreinigingen.ELberekentuiteindelijkdegemiddelde
slibkwaliteit engemiddelde slibaanwassnelheid.
Modellering: resultaten
Stuyfzand &Moschsimuleerden metEasyLeacherdeaanwassnelheid enchemische
samenstellingvanoud,verontreinigden
recent,relatiefschoonbodemslibinde
AmsterdamseWaterleidingduinen.Methetop
velemeetgegevensgeijkte modelzijndiverse
scenario'sdoorgerekenddietotsomsverrassenderesultaten leidden.Demeestinteressantevootdepraktijk is,dateendrastischeverlagingvandealgenbloei(met6jprocent)kan

Factorendiedehoeveelheidenkwaliteitvanbodemslibin infiltratiebekkens beïnvloeden,zijn:
• dedirecteomgeving
-samenstellingondergrondvanhetslibendebodeminomgevingvanplas. Eerstgenoemdebepaalt
aandeonderzijdedeeffecten vanbijmenging vanzand.Laatstgenoemdedicteertaande
bovenzijdedeimpactvandeaanvoerviadrogeennattedepositie;
• deaanvoervan stoffen
- viainfiltratie-enregenwater.Crucialeparameters hierbijvormendewaterflux, hetgehalte
aanzwevendstof,AMIVE*enOMIVE*,dekalkagressiviteitennutriènrenbelasting(van
belangvoordealgenbloei);
-viadrogedepositie.Zieheteerstepunt inditkader,echtermetspecialebetekenisvoorde
lokaleomgevingalsdonorvanondermeerstrooisel,bodemstofen stuifzand;
• defactor tijd
- aantalofpercentagevormingsjarenvóórdestartvancoagulatieindevoorzuivering.Eenhoogpercentagemaaktinfilttatieslibinhetalgemeenvuiler;
- maximaleouderdomvanhetslib(tijdsederteerstevorming). Eenhogereouderdom betekentin
hetalgemeenmeeraccumulatievanAMIVEenOMIVE,inverband meteenindetijd
afgenomen belastingviazoweldekunstmatige infiltratie alsdeatmosferische depositie.
Welbestaatdekansopmeeruitlogingvanlabieleorganischestofenradio-actiefverval.
'Aging'kanoptreden,waardooreerdervastgelegdestoffenjuist moeilijker wordenafgestaanaandewaterfase bijwisselingvanomstandigheden;
• hetfysisch-chemischemilieuindeplas
- waterdiepte.Dezebepaaltondermeerdelichtpenetratiediepteentemperatuur (daardoor
debiologischeproductie),desedimentatiekans endegasuitwisseling(daardoordeaërobiegraadenvervluchtigingvanOMIVE). Dediepteisveelaltegeringvoorstratificatiein
dezomerperiode;
- aërobiegraad(redoxmilieu).Dezebepaaltdevormingenneerslagvansulfiden,deafbraaksnelheidvanorganisch materiaal(aëroobsnellerdananaëroob)envanOMIVE.Deaërobiegraadwordtondermeerbepaalddoordeverhoudingtussenversetoevoeren afbraak
vanorganischemateriaal,deverblijftijd vanhetwaterinhetslibendetoevoersnelheid
vanoxidatoren;
- kalkverzadigingsindexvaninfiltratiewater.Dezebepaalthoeveelkalkerneerslaatofoplost;
• biota
- begroeiingmetrietenwaterplanten,algengroeienmicrobiologischeomzetting. Dezefactor
bepaaltondermeerdehoeveelheiddrogedepositievanatmosferische aerosolenengassen,
opslaginbiomassa,doorwortelingsdiepte,bioturbatie,matevanbodemverstopping,productieenafbraak vandodebiomassa,zuurproductie (waardoorkalkoplost), stikstof-fixatie
endematevanbiogeneontharding(kalkaccumulatie);
- bioturbatie. Doordiversegraaforganismen (vooralwormachtigen)vindtvermenging
plaats,ookmetomhooggebrachtonderliggendzand;
• demensalsbeheerder
- menselijkeactiviteiten.Droogzetten,ploegen,schtapen,plaggen,baggeren,mechanische
verwijderingvanrietenalgen,beheervandevisstandendergelijke.
•

AMIVE/OMIVE=Anorganische/Organische MIcroVErontreingingen

leidentotmeerdan50procentreductievande
aanwassnelheid vanslib,eenlagergehalteaan
organischestofenorganischemicrovcrontreingingen alsPAK,dochsignificant hogere
gehaltenaanzwatemetalenenkalk.Almetal
scoortdebeperkingvanalgenbloeinietalleen
goedquaverminderdeslibaangroeimaarook
quaresulterendeslibkwaliteit (bij toetsingaan
deLeidraadBodemsanering).Interessant zijn
ookdevoorspeldegevolgen voordewaterkwaliteitï).
Merkwaardiggenoegleiddehalveringvan
dewaterflux (hetinfiltraticdcbiet),bijeen lage
sliblast,juist toteenhogere aanwassnelheid
vanslib(vijftottienprocent).Deverklaringis
datbijeen lageslibbelastingminderslibverteert.
Degevolgenvandergelijke maatregelen
zijndikwijls verrassend,zonder modelmoeilijkinteschatten,laatstaante kwantificeren.
Vanbijzondere betekeniszijndaarbijdegevolgenvoorhetgehalteaanorganischestof,
omdatdezeparameteronderdeelvormtvande
toetsingopnormenvoorafzet vanbodemmateriaal.
Demodelleringvanbodemslibheeftverdertoteenduidelijke spin-offgeleidinde
modelleringvandewaterkwaliteitsveranderingen bijkunstmatigeinfiltratie enzalhopelijkeendergelijkeffect sorterenopdemodelleringvangrondwaterstroming. Despin-off
bestaatuiteenvolledigerbegripenbetere
ijkingvanhetmodelvanhethelesysteem
(bodem,waterenchemie)ende afzonderlijke
deelsystemen.
In navolging vande medische
aanpak
Deeerdereanalogievanslibinwatergangenmethetmulticausale hartinfarct stimuleerttothetvolgenvandegangbatemedischeaanpak:
• Maakdeanamnese,datwilzeggenbreng
alleverschijnselenenachtergrondenin
kaart,zoalsgebiedseigenschappen,hydrologieplas/watergang, slibverspreiding,
chemieoppcrvlaktewatet(inclusiefzwevendstofgehalte,TOCenDOC!),slibeigenschappen,chemiegrondwateren
bodemonderslib;
• Steldediagnose,metanderewoorden
bepaaldecomponenten waaruithetslibis
opgebouwd,bepaaldeouderdomvanhet
slibendeduceetuithetgeheelwelkede
hoofdoorzaken zijn;
• Bepaalhoeurgentdesituatieisopbasis
vanhinderenverontreinigingsgraad van
hetslib,deouderdom engroeisnelheidén
dekwaliteitvanhetoppervlakte-en
grondwater;
• Schrijfeenreceptuitvoordetherapie,
ofwelsteleenactieplanoptenaanzienvan
hetslib,metrekenschapvandeurgentie.
H20
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Somsis'geeningreep(latenliggen)'beter
danhetteverwijderen;
• Bepaalpreventievemaatregelen,datwil
zeggengeefaanhoeslibaanwaseneen
ongunstigesamenstellingtevoorkomen
zijn.

•

erosiebestrijding indestroomgebieden
vanRijn,Maasenbeken,metnameinhun
bovenloop;
• beperkingvandelozingvaneutrofiërende
enzwevendestoffen inoppervlaktewater
door(nog)verdereafvalwaterzuivering en
hergebruik(bijvoorbeeld inlandbouwen
irrigatievanstadsparken);
• bestrijding vandeophardingvanhetgrote
oppervlaktewater,onderanderedoor
beperkingvanzuuremissies,verdroging
enverzilting;
• verhoging(periodiek)vandewaterdynamiekdoorafvoergolven indebenedenloop
juist niettebergen,zodathunerosievc
vermogenbehoudenblijft enhetsysteem
periodiekdottert;
• wijzigingvande'aanleg'vanhetoppervlaktewatersystcem,zodanigdatzwevend

Preventieve maatregelen
Deverderezeespiegelrijzing zaldeverslibbingvandeopenwaterenvanNederland
alleenmaarverergeren.Maatregelen,ookin
internationaal verband,zijndringend vereist,
wanthun implementatiekosttijd.Daarbijis
voorkomen beterdangenezen,omdathetzeer
veelgeldbespaart(debaggeraarsenslibverwerkerstenspijt).Demulticausaliteit vanhet
probleem noopttoteenbreedspectrumaan
preventievemaatregelen,waarvaninonderstaandeenkele mogelijkheden:

Tabeli:

Gemiddeldechemischesamenstellingvandrietypenin^lrrariesIiben,terverge!ijktng,gemiddeMs!il)uit
latlkrijkeduinmeertjeszonderkunstmaüeje infiltratie.

parameter

eenheid
(drooggewicht)

Enschedes)

infiltratieslib

slib

Zandvoortf')

duinmeertjes
Wijk aanZee')

Zandvoort*)

•

stofminder kanskrijgtomzichtevormen
(bijvoorbeeld doorsturingvandemengverhoudingvanverschillende watertypen)
entebezinken,ofjuist daarbezinktwaar
wewillen(compartimenteren);enindien
echtbewezen:
vergrotingvandetolerantievanrietbegroeiingininfiltrerende waterlopen,
omdatrietdeverteringvansliblijktte
bevorderen.

Stimulans voor waterschappen en
overheden?
HetEasy-Leachermodelis,metzijn slibmodulc,gecalibreerdengevalideerd opdiverse
situatiesmetkunstmatige infiltratie.Tochis
deverwachtingdathetprimawerktinde
meestesituatiesvaninfiltrerende watergangen
enmeren,enmetenigeaanpassingenookin
andereoppervlaktewatersystemen (zoalsspaarbekkens).Daardoorishetookeeninteressant
instrument voorwaterschappen enoverheden,
dievooreenimmenssubprobleemstaan.*
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