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latie tussen olie-GCenolie-IR is bepaald
met eenrcgressiehjn. Het resultaat vande
regressieanalyse isGC=1,29 * IR+109. De
restspreiding isvrij groot: 365.De correlatie(coëfficiënt) iswelzeer goed: (R)=0,989.

Voorverontreinigingen m baggerspecie
bestaan diverse nonnen. Baggerspecie
dievoldoetaande"overgangswaarde
Rijnmond vandeuniforme gehaltetoets"
uitdeEvaluatienota Water, ofkortweg
gehaltetoets, magverspreid worden op de
Noordzee wanneeralleparameters onder
hun toetswaarde blijven. Despecie moet
in depotgeborgeu wordenwanneeréén
stof m hogere concentraties voorkomt.
Voortoetsing plaatsvindt, wordende
gemeten waarden eerstomgerekend naar
een standaardbodem.
Vooropzeeteverspreiden baggerspecie
geldt naast degehaltetoetsperstofook
eenvrachttoets.Ditbetekent datdeexcesvracht, hetopgeteldegewichtvan bijvoorbeeld olieinalle verspreidespecie minus
denatuurlijke achtcigrondswaarde,aan
eenlimiet isgebonden.

In 1996isslib verzameld uit 194zogenaamde
monstervakken. Pervakiséén mengmonster
genomen, elksamengesteld uitzestot acht
dcclmonstcrs. Inelkmengmonster zijn
61parameters geanalyseerd, waaronder
minerale olie.
Resultaten m o n s t e r c a m p a g n e 1996—
DeGC-olicgchaltcs liggen vrijwel altijd
hoger dandeIR-oliegehaltes.Slechts bij
5% vandemonsters komt de GC-methode
lager uit.IRgeeft gemiddeld 974mg/kgd.s.
(range: 10(detectielimiet) tot 21.500]; GC
levert gemiddeld 1366mg/kg d.s.(range: 20
(detectielimiet] tot28.000).
Het GC-oliegehalte ligt gemiddeld +391
mg/kg (range:-910 tot+6500)hoger danhet
IR-gehalte.Ditissignificant, maar welmet
een grote spreiding. Deprocentuele verhoging (ioo*(GC-IR)/IR)isgemiddeld 40 %.
De verhouding GC/IR varieert van0,393tot
5,000.Ookhier valt weer opdatde spreiding
groot isendateenvaste omrekenfactor dus
niet strookt metdewerkelijkheid. Decorre-

In deafbeelding isolie-GC tegen olie-IR uitgezet. DatGCnagenoeg altijd hoger isdan
IRisduidelijk tezien.Ookiseen uitbijtcr
zichtbaar. Dit hoge oliegchalte kande
regressieanalyse beïnvloeden, maar berekeningen uitgevoerd zonder dit resultaat
geven praktisch dezelfde uitkomst.
Volgens deIR-methodezijn er38monstervakken diedegehaltctoctswaardc voor olie
(1500mg/kg) overschrijden. Metolie-GC
wordt degehaltetoets overschreden door65
vakken.Andere parameters danolie worden
hier buiten beschouwing gelaten.Vanalle
vakken isbekend hoeveel specie gemiddeld
opjaarbasis verwijderd moet worden.Het
grotere aantal overschrijdende vakken met
olie-GC vertegenwoordigt ruim een half
miljoen nv specie meer dangetoetstaan
olie-IR. Deze hoeveelheid zoumet naar
zeegebracht mogen worden endus tegen
hogere kosten ineendepot gestorr moeten
worden. Deze hogere kosten zijn zo'n5miljoen gulden opjaarbasis!.
Wanneer decxcesvrachtaanolie wordt
bepaald indehoeveelheid baggerspeciedie
opdeNoordzee verspreid zou mogen worden metderesultaten vandeGC-methode,
blijkt datertwee maal zoveel olie inzou
zitten in vergelijking methetresultaat dat
wordt verkregen metde IR-mcthodc.
Berekend metolie-IR wordt aande norm
voldaan, metolie-GC met.

Discussie — Hetisopmerkelijk datde
GC-resultaten hoger liggen dandeIR-resultaten, omdat metGCeenbeperktere groep
verbindingen wordt gedetecteerd dan
met IR.Eenverklaring voor de hogere
GC-waarden isniet gevonden. In 1995is ook
een aantal monsters metbeide methoden
geanalyseerd waarbij decorrelatie geheel
anders was:GC= 0,95* IR+ 12;R= 0,90. Ook
hier werd eengrote spreiding gevonden.
Andere onderzoeken, bijvoorbeeld door
Iwaco [Ouboter, 1988)en RIVM [Dejonge.a.,
1995],met kleine datasets naar de vergelijkbaarheid vanIRen GCvonden kleinere verschillen, maar ooktegenstrijdige resultaten.
Ook zij vonden geen verklaring voorde
afwijkingen.
In hetbaggerspeciebeleid krijgt nuttig
gebruik eensteeds belangrijkere rol.Denormen voor nuttig gebruik zijn vastgelegd in
het Bouwstoffenbesluit. Voor olie wordteen
notm van500mg/kg d.s. (standaardbodem)
gehanteerd. Deze norm isaanzienlijk strenger dandegehaltetoets voor verspreiding op
zee.Eenvandemeest beperkende stoffen
voor het nuttig toepassen van baggerspecie
isdanookolie.Het nuttig gebruik zalop
basis vandehier gepresenteerde voorspelling nogmoeilijker worden bijoverstapop
GC-analyse.
Conclusies en aanbevelingen — Vanaf
1997kanoliealleen bepaald worden met
behulp vandeGC-methode en isde IRmcthodc vanwege hetCFK-verbod niet meer
beschikbaar. Deoliegehaltes zullen daardoor
vanaf 1997hoger uitvallen danindejaren
daarvoor. Dehier gevonden omrekenfactor is
GC=1,29* IR+109,meteenbehoorlijk grote
spreiding, maar andere onderzoeken geven
andere resultaten: hetisniet echt eenduidig.
Alsdeolicnormen met aangepast worden
aan denieuwe analysemethode heeft ditop
basis vanhet hier gepresenteerde resultaat
tot gevolgdatbaggerspecie vakerde normen

Samenvatting
De waterbodemkwaliteit inhetRijnmondgebied wordtjaarlijks gemeten ten behoevevan
het onderhoudsbaggerwerk. Minerale olie iséénvandestoffen diegeanalyseerd wordt.
Tot enmet 1996isdaarvoor deinfraroodmethode (IR)gebruikt, waarbij hetcfkfreon nodig
is.Vanwege het wereldwijde verbod opdeze ozonlaag-aantastende cfk's moet vanaf1997
worden overgestapt opdegaschromatograaf-methode (GC).
Om eenvergelijking mogelijk temaken zijn in 1996alle 194slibmonsters met beide
methoden geanalyseerd. Hetblijkt datdeGC-methode systematisch hoger uitkomt.
Toepassing vandezemethode zaldanookleiden toteenogenschijnlijke verslechtering
van dekwaliteit vandebaggerspecie, ookalverandert deverontreinigingsgraad niet. In
dit artikel wordt het onderzoek toegelicht enuiteengezet watopbasis vandeze resultaten
degevolgen voordebaggerspecie inRotterdam zouden zijn.
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zal overschrijden. Ditwerkt voor Rotterdam
kostenverhogend:opgrond vanolie-GC
in monstercampagne 1996zou het onderhoudsbaggcrwerkjaarlijks 5miljoen gulden
duurder worden doordat minder specieop
zee verspreid zoumogen worden danmet
olic-IR. Hetmilicurcndcment hiervan valt te
betwijfelen. DeGC-olie-excesvracht is 100 %
hoger dandeIR-olie-excesvracht.Ditishet
gevolg vandeandere analysemethodeen
niet vangrotere verontreiniging! Bijgebruik
van olie-GC in plaats vanolic-IR wordtook
het nuttig gebruik vanbaggerspecie bemoeilijkt. Hetenemilieuprobleem (CFK's) wordt
dus vervangen door eenogenschijnlijke vergroting vaneenander (oliein baggerspecie).
Olie iseengroepsparameter waaronder vele
olieverbindingen vallen. Detoxiciteit van die
verbindingen varieert sterk. Deolienormen
voor de zoete waterbodems (streefwaarde,
grenswaarde, toetsingswaarde en interventiewaarde) hebben formeel nooit diskwalificerende werking gehad. Erzijn nu drie
mogelijkheden:
— Dediskwalificerende werkingvan
olienormen voor zoute waterbodems
afschaffen (zeer korte termijn oplossing).
— De olicnormen voor verspreiding op zee
en voor deponie indepots aanpassen aan
de nieuwe meetmethode (korte termijn
oplossing).
— Denormering volledig herzienen
richten opdemeest toxische/milieubelastende olieverbindingen, waarbij de
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huidige norm voor olie kanvervallen
(langere termijn oplossing).
Deze laatste variant isdemeest logischeen
dient metspoed uitgewerkt teworden.De
problematiek vertoont de nodige overeenkomsten metdierond de groepsparameter
EOX.Deze was vroeger eenindicator voor
nader onderzoek; tegenwoordig wordteen
aantal EOX-verbindingcn altijd afzonderlijk
geanalyseerd, zodat demeerwaarde van de
EOX-analysenagenoeg nihil is geworden.

beleidswijzigingen inzake oliezullen waarschijnlijk mede vanhetresultaat van dat
onderzoek afhangen. Hetisnoodzakelijk dat
dit onderzoek snel resultaten oplevert, zodat
duidelijk wordt hoeomgegaan moet worden
met door olie verontreinigde baggerspecie.

LITERATUUR

JONG. A.PJ.M. DE, E. VAN DER H E E F T EN T. VISSER, 1995
VERGELIJKING BEPALING MINERALE OLIE I N SEDIM E N T MET GASCHROMATOGRAFIE EN INFRAROODSPECTROMETRIE, RIVM-RAPPORT 60902IO08

Het Rijksinstituut voor Kust enZee(R1KZ)
onderzoekt momenteel detoxiciteitvan
individuele oheverbindingen. Eventuele

OUBOTER, P.S.H., EN ]. WARBOUT, 1988
EEN VERGELIJKING TUSSEN VERSCHILLENDE
METHODES OM HET GEHALTE AAN MINERALE OLIE
IN GROND TE BEPALEN, H 2 O VOL.21 NR.1 P14-18

SUMMARY

Oil in sediments: IRor GC?
DRS. A. KRIJGSMAN ANDIR. F.J. KLINK

The quality ofthe sediment intheRotterdam area ismonitored onayearly basis. Mineral
oil isoneofthe parameters tobeanalysed. Until 1996laboratoria used theinfrared method
(IR)forwhich theCFCfreon isrequired. Because ofthe banonozone layer destructing
CFC's,from nowonthegaschromatography method (GC)hastobeused.Toallow
comparison ofboth methods 194samples were analysed with both IRandGC. It appears
that theGC-method shows systematically higher oilconcentrations.
Sotheunavoidable change from IRtoGCwill make sediments look more polluted,
although thereal pollution leveldidnotchange.Anindication isgiven ofthe resultsand
the implications forthedredging practice intheRotterdam area.

