Orpheus 2.0:vernieuwd instrument voor de bepaling van stoftransport
uit baggerspeciedepots

Historie Orpheus
In Nederland sedimenteren jaarlijks
miljoenen m 3 verontreinigde baggerspecie.
Een deel van deze specie wordt vervolgens
weer opgebaggerd in het kader van onderhouds- of saneringswerkzaamheden.
Als de gebaggerde specie tot boven de
gestelde normen is verontreinigd, zal deze
conform het Beleidsstandpunt Verwijdering
Baggerspecie verwerkt of gestort moeten
worden. Op het ogenblik wordt het overgrote deel van de specie gestort en wordt
maar een klein deel verwerkt.
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verleend een modelinstrument te ontwikkelen waarmee de milieu-effecten van het
storten van baggerspecie bepaald kunnen
worden.
Dit modelinstrument is in 1989 opgeleverd
onder de naam Orpheus, wat staat voor
'Onderzoeksinstrument naar de Regionale
Potentiële Hydrogeochemische Effecten
door Uitwisseling met Slib'. Orpheus is
opgebouwd uit een aantal gekoppelde
computermodellen die in een gebruiksschil
zijn ondergebracht. De opzet was zodanig
dat het instrument ook door de water-
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Het storten vindt meestal plaats in oude
zandwinputten of in speciaal voor dit doel
geconstrueerde baggerspeciedepots. Vaak
wordt in het kader van de vergunningverlening of van een MER-procedure geëist
dat de effecten hiervan op de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit gekwantificeerd worden. Daarom is in 1986 door
een groot aantal waterbeheerders aan het
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beheerders zelf gehanteerd kon worden,
hoewel de gebruiksvriendelijkheid van het
instrument te wensen overliet.
Orpheus 2.0
Orpheus is inmiddels vooral door WL bij
een groot aantal studies toegepast, waarbij
de nadruk lag op de grondwaterkwaliteit.
Om de huidige vraagstelling beter aan te
kunnen, zijn de veel krachtiger modellen
ifbto Jan Stegeman

Samenvatting
In 1989 is door WL het instrument
Orpheus ontwikkeld voor de bepaling
van de milieu-effecten van het storten
van baggerspecie. Onlangs is dit
instrument in opdracht van de STOWA
en het RIZA ingrijpend vernieuwd, wat
heeft geleid tot de versie Orpheus 2.0.
De belangrijkste aanpassingen betreffen
het grondwatergedeelte en de gebruiksschil. Het grondwater modelsysteem
is voorzien van de nieuwste driedimensionale grondwater-transportmodellen.
Het gebruik van de modellen wordt
vereenvoudigd door de toegevoegde
gebruiksschil en een 'Case Management
Tool'.
De toepasbaarheid van Orpheus 2.0 is
vooral met betrekking tot het grondwater sterk toegenomen, omdat deze
niet langer beperkt is tot slibdepots.
De toepassing van het instrument
vereist nog steeds een degelijke
milieukundige en geohydrologische
kennis. Bovendien is enige computerervaring en een krachtige computer
(pc) onmisbaar.
De eerste ervaringen die door het
RIZA met een testversie zijn opgedaan
zijn positief. Het instrument wordt
door de begeleidingscommissie aan
de CIW/CUWVO en het IPO aanbevolen voor het beoordelen van de
milieukundige effecten van baggerspecieberging. WL zal het instrument
in principe als standaardinstrument
toepassen.

MODFLOW (3D-geohydrologie) en
STYXZ (3D-stoftransport) aan het
instrument toegevoegd. Bij de waterbeheerders blijkt het instrument vrijwel
niet (meer) gebruikt te worden omdat
voor een correcte toepassing ervan toch
een vrij grote kennis van de relevante
processen noodzakelijk is.
Door veranderingen in de vraagstelling en
door het beschikbaar komen van nieuwe
software was de eerste versie van Orpheus
aan een modernisering toe. De wensen
hierover zijn door de STOWA gepeild
met een enquête onder de potentieel
belanghebbende waterbeheerders, aangevuld met het RIZA en de Dienst Wegen Waterbouw van Rijkswaterstaat.
Hoewel de reacties op de enquête sterk
uiteenliepen kunnen ze als volgt worden
samengevat:
- de waterbeheerders zullen in het
algemeen Orpheus niet meer zelf gebruiken,
maar zullen het werk waarin de toepassing
van Orpheus aan de orde is uitbesteden;
- modernisering van Orpheus is wenselijk
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Ajb. 1- Orpheus oudestijl onderDOS.

met het oog op de kwaliteit en efficiëntie
van de milieu-effectstudies met betrekking
tot baggerspecie;
- bij de aanpassing van Orpheus moet
vooral aandacht gegeven worden aan de
grondwatermodule en de gebruiksschil.
Door zowel het RIZA als de STOWA
is bovendien aangegeven, dat het zinvol
geacht wordt om Orpheus breder toepasbaar te maken, zodat het ook geschikt
wordt voor de studie van de verspreiding
vanuit de waterbodem en vanuit zowel
droge als natte depots.
Na deze inventarisatie heeft de STOWA
eind 1994 aan WL opdracht gegeven voor
de aanpassing van Orpheus. Deze aanpassing is in het project 'redesign Orpheus'
gerealiseerd, waarbij ook de aanpassingen
zijn meegenomen die door een eerdere
opdracht van het RIZA waren aangebracht.
Het vernieuwde instrument heeft de naam
'Orpheus 2.0' gekregen. Deze versie van
Orpheus moet gezien worden als een
makkelijk inzetbaar onderzoeksinstrument,
terwijl de oude versie van Orpheus meer
als een screeningsinstrument was bedoeld.
In het project 'redesign Orpheus' zijn de
volgende aanpassingen en uitbreidingen
doorgevoerd:
- het eenvoudige grondwaterkwantiteitsmodel EIGER is door het wereldwijd
toegepaste driedimensionale geohydrologische model MODFLOW vervangen;
- het stroombanenmodel en grondwaterkwaliteitsmodel zijn door het volledig
driedimensionale transportmodel STYXZ
vervangen;
- in STYXZ is in opdracht van het
RIZA een aantal nieuwe formuleringen
opgenomen over metabolietvorming,
adsorptie aan opgelost organisch koolstof
en redoxprocessen in het grondwater;
- de grafische naverwerking van het
grondwatermodel is sterk verbeterd en

Aß. 2 - Orpheus 2.0: menugestuurdease-management onderWINDOWS.

geschikt gemaakt voor de WINDOWSomgeving;
- Orpheus is ingebouwd in een 'Case
Management Tool' waardoor de bediening
van de verschillende modules binnen een
WINDOWS-omgeving mogelijk is en sterk
is vereenvoudigd;
- er is een nieuwe, uitvoerige (gebruikers)handleiding geproduceerd.
De specielaagmodule en de betrekkelijk
eenvoudige oppervlaktewatermodule van
het oude Orpheus zijn gehandhaafd.
De consolidatiemodule is verwijderd
omdat blijkt dat hiervoor in het algemeen
andere modellen toegepast worden,
zoals bijvoorbeeld FSCONBAG van
Grondmechanica Delft. Op grond van de
uitkomst van de STOWA-enquête is ook
de ecotoxicologische data-base vervallen.
Opbouw Orpheus 2.0
Orpheus 2.0 is opgebouwd uit twee
afzonderlijke modelsystemen: één voor
het oppervlaktewater en één voor het
grondwater. De opzet hiervan wordt in
afbeelding 2 getoond. Beide systemen
kunnen in een gebruiksschil en een
'Case Management Tool' (CMT) onder
WINDOWS bediend worden. Het CMT
biedt de mogelijkheid om een bepaald
scenario te kiezen of om een nieuw
scenario aan te maken. Binnen het CMT
wordt met behulp van een kleurcodering
aangegeven welke stappen de gebruiker wel
of niet kan uitvoeren, (zie afb. 2)
Oppervlaktewater modelsysteem
Met het oppervlaktewater model wordt de
invloed van het storten van baggerspecie
op de kwaliteit van het oppervlaktewater
bepaald. In het model zijn de processen
in de sliblaag, de uitwisseling van verontreinigingen tussen de sliblaag en het
oppervlaktewater, de processen in het

oppervlaktewater en de uitwisseling met
aangrenzend oppervlaktewater opgenomen.
Stratificatie van het oppervlaktewater is
hierbij mogelijk. Het storten van baggerspecie kan over een bepaalde periode
gespreid worden en na het storten kan
een afdeklaag aangebracht worden.
Het belangrijkste resultaat van het oppervlaktewatermodel bestaat uit de berekende
concentraties van verontreinigingen in
het oppervlaktewater. Het verloop
hiervan kan gedurende het stortproces
en na het aanbrengen van de afdeklaag
bestudeerd worden. Ook het verloop van
de nutriëntgehalten en het zuurstofgehalte
in het oppervlaktewater wordt berekend.
De resultaten worden in files weggeschreven en kunnen met een eenvoudige
visualisatiemodule op het scherm zichtbaar
gemaakt worden.
Grondwater modelsysteem
Het grondwatermodel berekent de
verspreiding van verontreinigingen uit een
baggerspecie-depot of uit een sliblaag naar
het grondwater. Het systeem bestaat uit
twee delen: een geohydrologisch gedeelte
(MODFLOW) en een transportgedeelte
(STYXZ).
In het geohydrologische gedeelte moet
het probleemgebied driedimensionaal
geschematiseerd worden in watervoerende
pakketten en scheidende lagen.
Met behulp van een grafische interface
kunnen vervolgens relevante geohydrologische parameters toegekend worden.
Vervolgens wordt de grondwaterstroming
met MODFLOW bepaald. De resultaten
kunnen met dezelfde grafische interface
zichtbaar gemaakt worden en geijkt
worden op de bestaande geohydrologische
situatie.
Met behulp van de berekende grondwaterstroming wordt met het transportmodel
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STYXZ het driedimensionale transport van
verontreinigingen uit een depot bepaald.
In het algemeen wordt hierbij de nadruk
gelegd op de organische verontreinigingen,
omdat de meeste zware metalen in het
gereduceerde milieu van het depot (vrijwel)
niet mobiel zijn. Een uitspraak over een
mogelijke verandering van deze mobiliteit
kan met de redox optie van het model
gedaan worden. Het transportmodel houdt
rekening met adsorptieprocessen, vorming
van metabolieten, afbraak, diffusie en
dispersie. De resultaten van de transportberekeningen kunnen met een geografische
naverwerking bestudeerd worden (afb. 3).
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in een rivier op de oppervlaktewaterkwaliteit bestudeerd moet worden, dan kan
beter een breder toepasbaar model zoals
DELWAQ, DUFLOW, IMPAQT of DBS
toegepast worden.
De toepassing van Orpheus 2.0 bij grondwaterproblemen is vrijwel onbeperkt.
De lokale verspreiding uit diepe of
ondiepe putten kan bepaald worden,
maar ook de regionale verspreiding uit
bijvoorbeeld de sliblaag op een rivierbodem. Voorbeelden hiervan zijn de
verspreiding uit het Ketelmeerdepot en
de verspreiding uit de sliblaag in het
Hollands Diep die beide met het grond-

Afb.3 - Visualisatie vande versprëdingvanDCR inhetKetelmeergebied.

De belangrijkste resultaten van de
verspreidingsberekeningen zijn de flux
aan verontreinigingen uit het depot naar
de ondergrond en de omvang van het
tot boven de streefwaarde verontreinigde
volume van het watervoerende pakket.
Voor beide waarden zijn normen of richtlijnen beschikbaar. Bovendien kan het
model ingezet worden om inzicht te
krijgen in de kwaliteit van een toe te
passen isolatiemethode, het rendement
van eventuele geohydrologische isolatie
en de beste lokatiekeuze voor een depot.
repassing van Orpheus 2.0
meerkan Orpheus2.0 toegepast worden?
eus 2.0 is vooral voor het grondwater
•eder toepasbaar geworden dan het
g<--pheus.Voor oppervlaktewater
toej steeds dat het instrument vooral
ln
ee'çan worden bij speciestortingen
Ms het effect van een sliblaag

watergedeelte van Orpheus bepaald zijn.
Behalve verspreiding uit een depot kan
ook een isolatievoorziening of geohydrologische isolatie doorgerekend worden.
Ook kan de verspreiding uit puntbronnen
of uit bijvoorbeeld stortplaatsen bepaald
worden.
De belangrijkste beperking van het grondwatergedeelte van Orpheus 2.0 is dat per
berekening slechts één stof beschouwd
kan worden. Bij baggerspeciedepots levert
dit echter geen problemen op omdat hier
in het algemeen alleen het transport van
organische verontreinigingen van belang is.
Deze hebben als voordeel dat er voor maar
één stof een verspreidingsberekening
uitgevoerd moet worden en dat de
verspreiding van alle andere stoffen hieruit
afgeleid kan worden. De vorming en het
transport van metabolieten kan met behulp
van een speciale optie in meerdere opeenvolgende 'runs' gemodelleerd worden.

Wal isernodigvoordetoepassing van
Orpheus2.0?
Orpheus 2.0 is opgebouwd uit wetenschappelijke modellen, waarin alle relevante
processen zijn opgenomen. De gebruiker
kan deze processen sturen met behulp van
de modelinvoer. Het is belangrijk dat de
gebruiker inzicht heeft in deze processen,
zodat nog steeds een behoorlijke inhoudelijke kennis nodig is om goed met het
instrument te kunnen werken. Door de
opzet van Orpheus 2.0 zijn vrijwel alle
onderdelen van het instrument eenvoudig
bereikbaar. Een goed hulpmiddel hierbij is
de uitvoerige handleiding.
Als met het model gerekend wordt, zullen
parameterwaarden van het beschouwde
systeem verzameld moeten worden.
Dit betreft procesparameters, concentraties
en systeemparameters. De waarden kunnen
in de literatuur gevonden worden, maar
kunnen vaak ook via metingen of schattingen verkregen worden. In Orpheus 2.0
zijn voor de meeste parameters defaultwaarden opgenomen, waarvoor echter
per geval bekeken moet worden of deze
inderdaad geldig zijn.
Orpheus 2.0 wordt geleverd op een cd-rom
en werkt op een pc in een Windowsomgeving. Dit betekent dat de gebruiker
de beschikking moet hebben over een
krachtige pc (Pentium, 16 mB intern
geheugen) en hier ook een redelijke
ervaring mee moet hebben.
In Orpheus 2.0 werkt de gebruiker met
'cases'. Een case is een verzameling inen uitvoer die hoort bij een door te rekenen
situatie. Dankzij een Case Management
Tool wordt de file-administratie achter de
schermen uitgevoerd en hoeft de gebruiker
zich hier niet meer mee te bemoeien.
De gebruiker krijgt dus alleen werkmenu's
en scenariokeuzen op zijn scherm, zodat
nog maar een beperkte computer-ervaring
nodig is als het systeem eenmaal is gestart.
Eersteervaringen met Orpheus2.0
Eind 1995 is door het RIZA een eerste
test uitgevoerd met Orpheus 2.0. Allereerst
is het model doorlopen aan de hand van
een voorbeeldsituatie die wordt beschreven
in de handleiding Orpheus 2.0. Hiermee
is een goede indruk verkregen van de
mogelijkheden van het model.
Vervolgens is met het instrument een
eigen eenvoudige geohydrologische
schematisatie opgezet. Door tijdgebrek is
deze echter alleen met het geohydrologische gedeelte van het instrument doorgerekend. Over de toepassing van het
transportgedeelte op een zelf aangemaakte
schematisatie kan dus nog geen goed
gefundeerd oordeel gegeven worden.
Op basis van de ervaring die door het RIZA
tot nu toe met Orpheus 2.0 is opgedaan
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Nederlands standpunt over herziening
EG-Drinkwaterrichtlijn uitgebracht

kan gesteld worden dat Orpheus 2.0 een
gebruiksvriendelijk model is met een
toegankelijke gebruiksschil, waardoor
nieuwe gebruikers snel en eenvoudig met
het model aan de slag kunnen.
Het opzetten van een eigen schematisatie
voor een geohydrologische berekening
moet echter niet onderschat worden.
Als eenmaal een goede schematisatie voorhanden is, kunnen vervolgens wel snel en
eenvoudig verschillende scenario's doorgerekend worden. Op basis van de testresultaten mag worden verwacht dat
het model een goed bruikbaar instrument
is om vragen over verspreiding van microverontreinigingen vanuit baggerspecie
naar het grondwater te beantwoorden.
Het RIZA hecht er echter belang aan dat
in de nabije toekomst Orpheus 2.0 wordt
toegepast bij de bestudering van reële
baggerspecieproblemen, zodat een betere
inschatting gemaakt kan worden over de
hanteerbaarheid van het instrument in de
praktijk.

November 1996 heeft Nederland haar
standpunt uitgebracht ten aanzien van
het Commissievoorstel tot herziening
van de huidige EG-Drinkwaterrichtlijn
(80/778/EEG). Het Commissievoorstel,
dat ruim een jaar geleden gepubliceerd
werd (Pb. C131/5 d.d. 30.5.95), staat sinds
het Ierse voorzitterschap (medio 1996) op
de agenda van de Raad van Ministers.
Inmiddels heeft het Europees Parlement
zijn advies uitgebracht.

Gebruikenbeschikbaarheid van Orpheus2.0
Met het voltooien van Orpheus 2.0 is een
krachtig instrument beschikbaar gekomen,
waarmee vrijwel alle milieukundige vragen
met betrekking tot baggerspeciedepots
beantwoord kunnen worden.
Het instrument zal door WL in principe
als standaardinstrument bij de bestudering
van baggerspeciedepots gehanteerd
worden. De begeleidingscommissie van het
onderzoek heeft het gebruik van het
instrument aanbevolen aan CIW/CUWVO
werkgroep 5 en aan het IPO vakberaad
waterbodems voor het beoordelen van
effecten van baggerspecieberging, zowel
naar het grond- als naar het oppervlaktewater.
De STOWA heeft het instrument met handleiding gratis ter beschikking gesteld aan
alle waterkwaliteitsbeheerders, provincies
en directies van Rijkswaterstaat. Andere
belanghebbenden, zoals ingenieursbureaus,
kunnen het instrument tegen een redelijke
prijs kopen. Bij WL is een helpdesk
beschikbaar voor vragen en problemen
van gebruikers. Ter introductie van het
instrument is door WL inmiddels een
colloquium georganiseerd.
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Voorbereiding
De voorbereidingen voor het opstellen van
het Nederlands commentaar waren al enige
tijd voor de publicatie van het Commissievoorstel opgestart, aan de hand van werkdocumenten en conceptteksten.
De beleidsdirectie Drinkwater, Water,
Landbouw van het ministerie van VROM
heeft het bureau van de VEWIN en de
Inspectie milieuhygiëne betrokken bij het
opstellen van de voorbereidende notitie.
Deze notitie is vervolgens begin 1996 ter
commentaar voorgelegd aan andere belanghebbenden en deskundigen, zoals waterleidingbedrijven, waterlaboratoria, het
RIVM en de betrokken departementen.
Na verwerking van de ontvangen reacties
is de notitie omgewerkt tot een conceptstandpunt voor interdepartementaal overleg. Eind november 1996 is het standpunt
vastgesteld.
Instemming op hoofdlijnen
Op hoofdlijnen onderschrijft Nederland
het Commissievoorstel en acht zij een
voortvarende - maar ook zorgvuldige behandeling van belang.
De huidige EG-Drinkwaterrichtlijn is
gebaseerd op een voorstel uit 1975 en is
sinds de vaststelling in 1980 niet meer
geactualiseerd. Met het Commissievoorstel,
dat een algehele herziening van de huidige
richtlijn inhoudt, wordt beoogd om de
richtlijn in overeenstemming te brengen
met de ontwikkelingen op het gebied
van volksgezondheid en technologie.
Een ander doel van het voorstel is om een
aantal tekortkomingen in de huidige richtlijn weg te nemen. Zo biedt de huidige
richtlijn voor de Lid-Staten onvoldoende
mogelijkheden om adequaat om te gaan
met onverhoopt optredende normoverschrijdingen.
Tot slot was herziening ook vereist in
het kader van het subsidiariteitsbeginsel,
waarbij bestaande teksten over het milieu
vereenvoudigd, geconsolideerd en bijgewerkt moeten worden.
Hoewel het voorstel tegen de achtergrond
van deze doelstellingen op hoofdlijnen
wordt onderschreven, is Nederland van
mening dat het voorstel op een aantal
punten onduidelijkheden bevat of zou

moeten worden aangepast. Hieronder
zullen de belangrijkste kritiekpunten aan
de orde komen.
Interne marktbepalingen
Het Commissievoorstel bevat een tweetal
bepalingen die specifiek gericht zijn op
het bevorderen van het vrije verkeer van
drinkwater tussen de Lid-Staten.
Tot op heden kan een Lid-Staat, die
kwaliteitseisen aan het drinkwater stelt die
strenger of aanvullend zijn ten opzichte
van de communautaire minimumeisen,
ermee volstaan dit te melden aan de
Commissie op grond van artikel 130T van
het Verdrag. In artikel 6 lid 4-6 van het
voorstel is nu bepaald dat de Lid-Staat, die
voornemens is strengere of aanvullende
normen te hanteren, de Notificatie-procedure moet volgen en vervolgens soms ook
nog de comité-procédure. Nederland acht
dit onnodig en is van mening dat het voor
Lid-Staten niet te rechtvaardigen belemmeringen opwerpt bij de uitoefening van hun
verantwoordelijkheid een adequaat
beschermingsniveau vast te stellen en de
huidige kwaliteit minimaal te behouden en
waar mogelijk te verbeteren.
Volgens artikel 13 lid 1van het voorstel
mag een Lid-Staat strengere of aanvullende
nationale normen niet toepassen op drinkwater afkomstig uit andere Lid-Staten, als
dit water voldoet aan de communautaire
minimumeisen. Met name in geval van
leidingwater, waar de consument geen
keuze heeft, acht Nederland deze bepaling
zeer ongewenst. Op deze wijze wordt
namelijk het risico geïntroduceerd dat
toepassing van de richtlijn, die primair
gericht is op de bescherming van de
volksgezondheid, zal leiden tot een
verslechtering van de drinkwaterkwaliteit
in die Lid-Staten, waar de kwaliteit van het
drinkwater beter is dan de communautaire
minimumeisen.
Plaats waar leidingwater aan
kwaliteitseisen moet voldoen
In artikel 7 van het voorstel is bepaald dat
leidingwater aan de normen moet voldoen
op het punt waar het uit een kraan in het
pand van de verbruiker komt. In geval van
een normoverschrijding zijn Lid-Staten
echter gedisculpeerd indien kan worden
aangetoond dat de overschrijding te wijten
is aan het particuliere leidingnet van de
consument. Impliciet wordt dus als
uitgangspunt gehanteerd dat het water aan
de normen moet voldoen op het punt van
levering (de hoofdkraan). In dat licht isde^
regeling omslachtig en brengt het onnod'
veel uitvoeringskosten met zich mee: in
geval van normoverschrijding zal steer'
waterkwaliteit aan de hoofdkraan, de
waterkwaliteit 'af tap' en de kwalite'

