Ontwikkeling kwaliteit waterbodem en oppervlaktewater

Inleiding
Met de introductie van de integrale
benadering van het waterbeheer is het aantal mogelijke maatregelen ter verbetering
van de kwaliteit van de Nederlandse wateren
fors toegenomen. Waar het eerst ging om
bemalingen van polders en het zuiveren van
afvalwater, gaat het nu ook om aspecten
zoals natuurontwikkeling, het terugdringen
van deverdroging en het saneren van waterbodems.Door beperkingen van menskracht,
kennis en/of financiën kunnen in de
komende periode niet alle maatregelen
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worden uitgevoerd. Het is dan zaak om
prioriteiten te stellen.
Een voor de hand liggend criterium is de
rentabiliteit van maatregelen: de milieuwinst van een maatregel ten opzichte van
de kosten. In dit kader is het saneren van
verontreinigde waterbodems een kostbare
maatregel. Vooral de beperkte verwerkingsmogelijkheden van verontreinigde bagger
leidt tot hoog oplopende kosten.
De milieuwinst is daarentegen vaak niet
met zekerheid gewaarborgd. De nog aanwezige verontreinigingsbronnen kunnen de
verkregen milieuwinst op een relatief korte
termijn weer teniet doen.
In de afgelopen jaren zijn vrijwel de meeste
industriële en huishoudelijke lozingen
gesaneerd, waardoor de waterkwaliteit aanzienlijk is verbeterd. De aandacht is nu
vooral gericht op de sanering van diffuse
bronnen zoals verontreinigingen veroorzaakt door de landbouw, de scheepvaart
en gecreosoteerde oeverbeschoeiingen.
Het elimineren van de meeste puntlozingen
op de Nederlandse wateren, maar de toch
nog aanwezige invloed van diffuse bronnen
maakt de omvang van de milieuwinst van
waterbodemsaneringen (verwijderen/isoleren
van deverontreinigingen) onzeker en rechtvaardigt een zorgvuldige afweging tussen
een sanering en het bestrijden van de
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Samenvatting
In het verleden zijn veel waterbodems in Nederland verontreinigd geraakt. Het
saneren van verontreinigde waterbodems is een kostbare zaak. Nog aanwezige
bronnen kunnen de bereikte verbetering van de waterbodemkwaliteit in een relatief
korte periode ongedaan maken. Om deze reden is het nodig om het milieurendement van mogelijke saneringsmaatregelen te bepalen. Voor het bepalen van
de ontwikkeling van de waterbodemkwaliteit onder verschillende omstandigheden
zijn in dit artikel twee methoden beschreven. De methoden zijn toegelicht in twee
'case-studies'.
Het resultaat van het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het nieuw gevormde
sediment in de toekomst zal verbeteren, ook door de sanering van de puntbronnen
in de afgelopen jaren. Voor het verder verbeteren van de waterbodemkwaliteit zal de
aandacht vanaf heden gericht moeten zijn op het verder terugdringen van de emissie
van diffuse bronnen.

verontreinigingen bij de bron. Om een
dergelijke afweging te kunnen maken, is
inzicht nodig in de belasting van het
water-waterbodemsysteem door nog
aanwezige punt- en diffuse bronnen.
Voor het inschatten van de mate van
herverontreiniging van de waterbodem is
ook kennis nodig van processen binnen
het water-waterbodemsysteem, zoals het
Stoffentransport tussen water en waterbodem, slibtransport, etc.
In opdracht van de provincie NoordHolland zijn door Ingenieursbureau
'Oranjewoud' BV voor de watergang Smal
Weesp en de rivier de Zaan studies verricht
naar het milieu-effect van waterbodemsaneringen en van enkele andere denkbare
maatregelen.
Voor het inschatten van de ontwikkeling
van de waterbodemkwaliteit zijn twee
berekeningsmethoden gebruikt: in de
watergang Smal Weesp is de ontwikkeling
van de waterbodemkwaliteit ingeschat met
behulp van een stoffenbalans waarin wordt
uitgegaan van een 'worst-case' benadering.
In het geval van de Zaan is de kwaliteit
van het nieuw gevormde sediment ingeschat
met behulp van een DUFLOW-model.
DUFLOW is een één-dimensionaal nietstationair kwantitatief en kwalitatief
stromingsmodel.
Case studie: Smal Weesp
Gebiedsbeschrijving
Smal Weesp is een gegraven watergang
door de bebouwde kom en de oude stadskern van Weesp met een lengte van circa
1,3 km die de verbinding vormt tussen de
Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. In
Weesp staan de Industriehaven en de Oude
Gracht in open verbinding met Smal Weesp.
De stromingsrichting in Smal Weesp is
afhankelijk van de waterstanden in de
Vecht en in het Amsterdam-Rijnkanaal.
Uit een inventariserend waterbodemonderzoek is gebleken dat de waterbodems van
Smal Weesp en de Industriehaven verontreinigd zijn. In een nader onderzoek zijn

de omvang van de verontreinigingen en de
risico's voor de mens en het milieu vastgesteld. De waterbodem van Smal Weesp
blijkt ernstig verontreinigd te zijn (klasse
4) met een cocktail aan verontreinigingen
zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale
olie.
Waterbalans
Om inzicht te krijgen in het stromingspatroon en de verspreiding van verontreinigingen is een waterbalans opgesteld
voor Smal Weesp. Hiervoor is een
DUFLOW-model opgesteld. De kalibratie
van het model isuitgevoerd met behulp van
de beschikbare debiet- en peilmetingen in
de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en
Smal Weesp.
Uit de waterbalans blijkt dat de stromingsrichting in Smal Weesp gedurende het
grootste deel van het jaar van de Vecht
naar het Amsterdam-Rijnkanaal gericht is.
De open verbinding met de Vecht vormt
daarmee een belangrijker verontreinigingsbron dan deverbinding met het AmsterdamRijnkanaal.
Stoffenbalans
Voor het opstellen van de stoffenbalans
is een inventarisatie uitgevoerd van de
aanwezige verontreinigingsbronnen.
Per bron is een inschatting gemaakt van
de jaarlijkse vrachten aan verontreinigingen
die mogelijk in het oppervlaktewater
terechtkomen en de kwaliteit van het
oppervlaktewater en de waterbodem
kunnen beïnvloeden.
Vanuit de Vecht en het AmsterdamRijnkanaal stromen verontreinigingen in
opgeloste vorm en gebonden aan zwevende
stof Smal Weesp binnen. Voor een
inschatting van de totale binnenkomende
vracht is gebruik gemaakt van waterkwaliteitmeetgegevens en debieten uit het
DUFLOW-model.
Door de relatief lage stroomsnelheden
in Smal Weesp ten opzichte van het
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PAK Smal Weesp.
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Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht zal een
groot deel van de (verontreinigde)
zwevende stof bezinken in de watergang.
De in het aangevoerde water aanwezige
opgeloste verontreinigingen hebben een
invloed op de waterbodemkwaliteit op het
grensvlak tussen water en waterbodem.
Naast de aanvoer van verontreinigd water
is de waterbodemkwaliteit van Smal Weesp
in het verleden slechtergeworden door onder
andere industriële lozingen, dempingen en
riooloverstortingen. Van deze lozingen zijn
weinig kwantitatieve gegevens bekend.
Hierdoor is het niet mogelijk om aan te
geven in welke mate de verschillende bronnen in het verleden verantwoordelijk zijn
geweest voor de huidige verontreinigingssituatie.
Voor het herverontreinigingsonderzoek
zijn alleen de bronnen die in de huidige
situatie aanwezig zijn van belang.
De vrachten die op dit moment nog in het
oppervlaktewater van Smal Weesp terecht
(kunnen) komen zijn ingeschat met behulp
van de geïnventariseerde gegevens en een
literatuurstudie.
De op dit moment nog geloosde vrachten
aan PAK zijn samengevat in afbeelding 1.
Uit het diagram blijkt dat voor de watergang Smal Weesp de aanvoer van gebiedsvreemd water, en in het bijzonder de aanvoer van verontreinigd water uit de Vecht,
verantwoordelijk is voor de grootste
aanvoer van verontreinigingen.
Berekeningswijze
Op basis van de geïnventariseerde vrachten
is de kwaliteit van het nieuwe sediment
ingeschat. De berekeningen zijn uitgevoerd
voor een periode van tien jaar. Uitgangspunt is dat alle in Smal Weesp geloosde
vrachten over een periode van tien jaar in
het nieuw gevormde sediment terechtkomen. Op basis van de resultaten van het
onderzoek kan dus geen uitspraak gedaan
worden over de ontwikkeling van de
kwaliteit van de onderliggende waterbodem.
Aan de hand van het tijdstip van baggerwerkzaamheden en dieptemetingen is vast-

gesteld dat de gemiddelde aanwas van de
waterbodem in Smal Weesp circa twee cm
per jaar bedraagt. Er is geen rekening
gehouden met het zelfreinigend vermogen
van de waterbodem.
Door het hanteren van de bovengenoemde
uitgangspunten wordt een 'worst-case'
benadering toegepast. Door de relatief
geringe afmetingen en het geringe aandeel
van puntbronnen in de stoffenbalans kan
worden verondersteld dat de geloosde
vrachten homogeen over de watergang
worden verspreid.
De berekende gehalten zijn getoetst aan de
normering uit de Evaluatienota Water en
zijn ingedeeld in klassen. In de nota wordt
onderscheid gemaakt tussen klasse 0 (niet
verontreinigd) tot en met klasse 4 (ernstig
verontreinigd). Klasse-3/4-specie moet
onder IBC (Isoleren, Beheersen en Controleren)-criteria worden verwerkt of gestort.
In het geval van klasse-4-specie is een
saneringsnoodzaak aanwezig.
Scenario's en resultaten
De berekeningen zijn uitgevoerd voor
verschillende scenario's. In eerste instantie
is de autonome ontwikkeling bekeken.
Vervolgens is het effect van een betere
kwaliteit van het aangevoerde water uit
de Vecht in beeld gebracht. Tenslotte is
gekeken naar het effect van het verwijderen
van de aanwezige gecreosoteerde beschoeiingen en het reduceren van de belasting
door de scheepvaart.
Uit de berekeningen blijkt dat bij de autonome ontwikkeling de in de komende tien
jaar gevormde toplaag, op basis van het
gehalte aan PAK, ingedeeld moet worden
in klasse 3. Plaatselijk kunnen in de omgeving van puntbronnen (bijvoorbeeld
riooloverstorten of jachthavens) hogere
gehalten voorkomen. De gehalten aan
metalen blijven onder de grenswaarden.
Blijkbaar zijn deze verontreinigingen
veroorzaakt door bronnen (lozingen) in het
verleden die inmiddels zijn opgeheven.
Door de Initiatiefgroep Restauratieplan
Vecht is een plan opgesteld om de Vecht
te herstellen tot een gezond en duurzaam

multifunctionerend watersysteem.
Een van de doelstelling van het plan is het
verbeteren van de waterkwaliteit van de
Vecht waarbij voldaan wordt aan de streefwaarden uit de Evaluatienota Water.
De berekening van de kwaliteit van de
nieuw gevormde toplaag is nogmaals uitgevoerd met als uitgangspunt dat het
restauratieplan isvoltooid en dat de gehalten
in het water van de Vecht beneden de
streefwaarden liggen. Uit de resultaten van
de berekeningen blijkt dat de gehalten in
het nieuwe sediment de toetsingswaarden
niet meer overschrijden; de grenswaarden
voor waterbodems worden nog wel overschreden, waardoor het nieuwe sediment
wordt ingedeeld in klasse 2.
Het scenario waarin tevens de gecreosoteerde oeverbeschoeiing wordt verwijderd
en de emissie van de scheepvaart met 50%
wordt gereduceerd, leidt tot gehalten aan
PAK in het sediment onder de grenswaarde (klasse 1).
Case studie Zaan
De veenrivier de Zaan loopt vanaf OostKnollendam tot aan het Zaangemaal te
Zaandam. Door vele verontreinigende
activiteiten langs de Zaan is de waterbodem van de Zaan ernstig verontreinigd
met zware metalen en PAK (klasse 3/4).
Op grond van voorgaand waterbodemonderzoek is een saneringsnoodzaak aangetoond. De breedte van de Zaan varieert
van 75 tot 300 meter; de lengte bedraagt
circa 13 km. Hierdoor kan de verspreiding
van de verontreinigingen niet meer homogeen worden verondersteld zoals in Smal
Weesp en is een sterk vereenvoudigde
benadering op basis van alleen een stoffenbalans niet toereikend. Voor het inschatten
van de kwaliteit van het nieuwe sediment
is in dit geval een DUFLOW-model
opgezet.
Aan het kwantitatieve stromingsmodel is
een kwaliteitsmodule gekoppeld waarmee
de processen van de maatgevende verontreinigingen benzo(a)pyreen, ffuorantheen
en de zware metalen koper, nikkel en zink
worden gesimuleerd. Deze kwaliteitsmodules zijn in eerste instantie ontwikkeld
in het kader van het 'Restauratieplan
Vecht'. In het model wordt niet uitgegaan
van een 'worst-case' benadering, maar
wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk
benaderen van de werkelijk optredende
transport en processen van verontreinigingen in het water-waterbodem
systeem. In afbeelding 3 zijn de optredende
processen in het water-waterbodemsysteem
weergegeven.
De resultaten van de berekeningen bestaan
uit ongecorrigeerde gehalten in het nieuw
gevormde sediment. Deze gehalten zijn
omgerekend naar een standaard water-
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Uit de stoffenbalans blijkt dat in de
huidige situatie de aanvoer van gebiedsvreemd water een grote bijdrage levert.
De in de waterbodem aanwezige verontreinigingen zijn naar verwachting grotendeels veroorzaakt door de verontreinigende
activiteiten in het verleden.
Scenario'sen resultaten
In het eerste scenario is uitgegaan van de
autonome ontwikkeling zonder extra maatregelen en/of een waterbodemsanering.
Vervolgens zijn de effecten van een verbeterde waterkwaliteit in Schermerboezem
en de reductie van de emissie van de scheepvaart in beschouwing genomen. Bij de
laatstgenoemde twee scenario's is er ook
van uitgegaan dat de waterbodem aan het
begin van de simulatie gesaneerd is tot
klasse-1-niveau.
Uit de resultaten blijkt dat het nieuwe
sediment zonder het nemen van extra
maatregelen of de uitvoering van een
waterbodemsanering na tien jaar ingedeeld
moet worden in klasse 3; de interventiewaarden worden in het nieuwe sediment
niet meer overschreden. De nagestreefde
milieukwaliteit (klasse 0/1/2) wordt niet
behaald. De gehalten in de diepere waterbodem blijven ingedeeld in klasse 4. In
afbeelding 4zijn alsvoorbeeld de berekende
gehalten aan fluorantheen over de lengte-as
van de Zaan op verschillende tijdstippen
weergegeven.
Vervolgens is een simulatie uitgevoerd van
het geval dat de waterbodem van de Zaan
is gesaneerd tot klasse-1-niveau. Hierdoor
wordt de nalevering van verontreinigingen
uit de onderliggende bodem naar het
nieuwe sediment sterk gereduceerd.
Dit heeft tot gevolg dat de gehalten in het
nieuwe sediment in de komende tien jaar
beneden de toetsingswaarden blijven
(klasse 2).
Een verbetering van de kwaliteit van het

Ajb. 2 - Oude en nieuwe industrie langs de oeversvan de Zaan.

bodem voor de toetsing aan de normen uit
de Evaluatienota Water. De berekeningen
zijn uitgevoerd voor een periode van tien
jaar.

Voor de lozingen zijn veelal geen of
ongeschreven vergunningen uitgegeven,
zodat de omvang van de geloosde vrachten
in het verleden niet of nauwelijks meer
zijn te achterhalen. Op dit moment zijn
nagenoeg alle lozingen opgeheven, zodat
op vergelijkbare wijze met Smal Weesp
voor de huidige situatie een water- en
stoffenbalans voor de Zaan kan worden
opgesteld.

Stoffenbalans
De Zaan is gelegen in een sterk geïndustrialiseerde omgeving. In het verleden
hebben op meer dan 200 locaties lozingen
op het oppervlaktewater plaatsgevonden.
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Ajb. 4 - Berekende
gehalten aan fluorantheen.
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In het maximale scenario bedraagt de
natuurwinst 0,9 natuurpunten ten opzichte
van het BBA. Deze toename is vooral
opvallend omdat in het BBA al een grote
natuurwinst geboekt is ten opzichte van
de huidige situatie. De inspanning nodig
voor een extra verbetering is in het
algemeen onevenredig zwaar.
Ter vergelijking staat in tabel VIII een
scenario waarvan de natuurwinst vergelijkbaar is. In dit scenario wordt 3 miljoen m 3
grondwater gewonnen door de drinkwaterbedrijven en wordt het peil in het zuiden
en noordwesten van de Horstermeerpolder
opgezet tot pias-dras. De kosten van deze
maatregel zijn f 52.000.000,-. Als blijkt dat
de kosten van infiltratiemaatregelen lager
of vergelijkbaar zijn met deze genoemde
kosten, verdienen de infiltratiemaatregelen
het om uitgevoerd te worden.
De kans dat op deze schaal afkoppelingsmaatregelen getroffen zullen worden is
echter klein. Niet alle oppervlakken zijn
geschikt voor afkoppeling en particulieren
kunnen wellicht niet gedwongen worden
mee te werken, zodat afkoppelen op basis
van vrijwilligheid zal plaatsvinden. Bovendien is in het maximale afkoppelingsscenario een aantal aannames gedaan die
positief werken op het maximaal infiltreerbare volume regenwater. In werkelijkheid
zal het infiltratievolume kleiner zijn en
daardoor is ook de maximale natuurwinst
kleiner.
Conclusies en aanbevelingen
Voor de kwaliteit is geconcludeerd dat de
samenstelling van het infiltratiewater
moeilijk vast te stellen is, maar dat er wel
mogelijkheden zijn. Kwantitatief zijn de
infiltratiemogelijkheden voldoende: het is
waarschijnlijk dat het water in de bodem
gebracht kan worden. Bovendien is de
theoretische waterwinst substantieel, zodat
het waarschijnlijk is dat infiltratiemaatregelen verdroging in het Vechtplassengebied
zullen tegengaan.
Uit modelberekeningen blijkt dat door
infiltratiemaatregelen kwel en stijghoogte
verbeteren in de directe omgeving van het
stedelijke gebied. Deze veranderingen
resulteren in een toename van natuurpunten
voor het Vechtplassengebied. De toename
van de natuurwaarde door afkoppelen is
vergelijkbaar met een toename van natuurwaarde door afname van de grondwaterwinning in het Gooi van 7 tot 3 miljoen
m 3 per jaar. De geschatte kosten van dit
scenario zijn circa f52.000.000,-.
Het bijkomende voordeel van afkoppelen
is de ontlasting van het rioolstelsel.
Aanbevolen wordt onderzoek te verrichten
naar de kosten van infiltratievoorzieningen
en naar de mogelijkheden voor inpassing
van infiltratievoorzieningen. Dit laatste

moet plaatsvinden in samenhang met de
verwachte kwaliteit. Bovendien wordt aanbevolen de winst op riooltechnisch gebied
te onderzoeken. Omdat de infiltratiemaatregelen bijdragen aan het tegengaan van
verdroging en omdat verwacht wordt dat
ook op riooltechnisch gebied voordelen te
behalen zijn, wordt aanbevolen afkoppelings- en infiltratiemaatregelen toe te
passen. De selectie van af te koppelen
oppervlakken moet echter zeer zorgvuldig
plaatsvinden.
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aangevoerde (verontreinigde) water uit
de Schermerboezem tot de streefwaarden
heeft slechts een beperkte invloed op de
kwaliteit van het nieuwe sediment.
Dit heeft te maken met het feit dat de
gehalten aan de onderzochte componenten
in het water in de huidige situatie al niet
veel boven de streefwaarden liggen.
Het scenario waarin de emissie van
scheepswerven en de uitloging van scheepsrompen wordt gereduceerd, lijkt een gering
effect te sorteren op de waterbodemkwaliteit. Hierbij moet opgemerkt worden
dat het schematiseren van de belasting
door de scheepvaart tot een homogene
bron tot vertekende resultaten kan leiden.
In de omgeving van scheepswerven en
jachthavens zal een reductie van de
belasting van de scheepvaart wel een
aanzienlijke lokale verbetering van de
toekomstige waterbodemkwaliteit tot
gevolg hebben.

Conclusies
Uit de bovengenoemde case-studies blijkt
dat de kwaliteit van het nieuw gevormde
sediment in de watergang Smal Weesp
en in de Zaan in de toekomst zullen
verbeteren. Dit is mede het gevolg van de
doorgevoerde saneringen van puntbronnen.
De aanwezigheid van diffuse bronnen
zorgt er echter voor dat de beoogde milieukwaliteit nog niet behaald wordt. In de
toekomst zal de aandacht gericht moeten
worden op het verder terugdringen van de
belasting van diffuse bronnen.
Met de in dit artikel beschreven methoden
kan een inzicht worden verkregen in de
kwaliteit van het nieuw gevormde sediment.
Het hanteren van een handberekening
('worst-case') kan tot afwijkende resultaten
leiden. Met een computersimulatie kan de
waarheid beter worden benaderd. Vooral in
de meer complexe watersystemen is het
gebruik van een computermodel aan te
raden. Opgemerkt moet worden dat de
resultaten zorgvuldig dienen te worden
geïnterpreteerd. De processen in de waterbodem hangen af van vele factoren die per
situatie kunnen verschillen.
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Cursus Waterbeheer en
natuurontwikkeling
Het Transferpunt Larenstein organiseert
een cursus 'Waterbeheer en natuurontwikkeling'. De cursus vindt plaats in
september en oktober 1997 in Velp.
Nadere inlichtingen: Transferpunt Larenstein, Postbus 9001,6880 GB Velp,
telefoon 026-3695640.

