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InhetnatuurgebiedhetIlperveldwordthetNoordhollandsLandschapgeconfronteerd metde
problematiekvanonajgedektestortplaatsenendichtgeslibdewatergangen. Debaggermagjórmeel
nietopdekantwordengezet, omdatdezeverontreinigd is.Tochisdeverontreiniging nietde meest
Jrustrerende/aaor. Uitonderzoekblijktdatdebaggerkanwordengebruikt alsa/deklaagvoorde
stortplaatsen, zodatdieweerbegraasd kunnenworden. Ookleidthetverwijderenvandebaggertot
helderewatergangen, waardoorwaterplantenen-dierenzichweerkunnenvestigen.
HetNoordhollandsLandschapvoerthet
beheeroverhetIlperveld.Ditnatuurgebiedvan
circa600hectareindegemeenteLandsmeeris
eentypischveenweidegebiedenéénvande
belangrijkste terreinenvandestichting. Het
Ilperveldkenmerktzichdoordevelewatergangendiedevaakkleineeilandjes omringen.
InhetHoloceenontwikkeldenzichachterde
Hollandsestrandwallen laagveencomplexen,
diewerdendoorsnedendoorkrekenenafwateringsstroompjes.IndevroegeMiddeleeuwen
kwamendeeersteboerennaardezehogergelegenveengronden.Doorinklinkingvande
veengrondenstijging vandezeespiegelwerden
dijkenenbemalingnoodzakelijk omhet
gebiedbewoonbaar tehouden.Vanafde 12e
eeuwwerdenslotenenvaartengegravenvoor
deafwatering entoegankelijkheid vanhet
gebied.Destijging vandezeespiegelhield inde
loopdereeuwenaanendaarmeeookdedreigingenhetoptreden vanoverstromingen.
Doordezeoverstromingen werden kleienzout
wateraangevoerd.Hierdoorendoordevaak
hogewaterstand blekendegronden minder
geschiktvoorveeteeltengingmensteedsmeer
overtothetstekenvan turf Ondanksdenabijheidvaneengrotepotentiële afzetmarkt
(Amsterdam)gebeurdeditoprelatiefkleine
schaal,omdatdekwaliteitvandeturfdoor
aanwezigheid vankleienzoutslechtwas.
Dekleinschalige,zogenaamdewilde
verveningen hebben hetIlperveldeengevaÏÖ
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hetstorten vanhuishoudelijk en industrieel
afval.Ook hetslibindewatergangen issterk
verontreinigd enmagformeel nietopdekant
wordengezet.Hetgevolgisdatdeterreinbeheerder wordtgeconfronteerd metstortplaatsen,dievrijwel onafgedicht inhetlandschap
liggenenwaaropbewcidingnietofnauwelijks
mogelijk is.Tevenszijn desloten nauwelijks
meerbevaarbaar doordegrote hoeveelheid
slib.Vroeger kendemenditprobleem niet. Er
wasnoggeen waterbodemnormering enhet
slibwerdopdekantgezet.Hierdoorzijneen
aantal oudestortplaatsen afgedekt. Nu mag
eengrootdeelvandebagger niet meeropde
kant wordengezet,omdat deklasse3 en4grenswordt overschreden.
Theoretisch betekentditdatdaatactuele
ecologischerisico'saanverbonden zijn.Maar
onduidelijk isofdat indepraktijk ookgeldt.
Hetgebied bewijst datop verontreinigde
baggerplanten kunnen groeien,diepassenin
hetecologischestreefbeeld vanhetgebied.
Natuurlijk isdeverontreiniging niet gewenst
en willen wediehetliefst opruimen. Doorde
ontoegankelijkheid vanhetgebied is het
verwijderen vanalleverontreinigingen praktischgezien niet mogelijk.Omtoch ietsaan
dezeproblematiek tedoen,isgezocht naareen
gebiedsgerichteoplossing.Kandeverontreinigdebaggergebruikt wordenalsafdeklaag
voordestortplaatsen? Kanerweereengoed
functionetend (eco)systeemontstaan opde
afgedekte stortplaatsen enindesloten?Wat
gebeurtetalsdebaggerspecieopdekant
wordtafgezet? Logendeverontreinigingen
weeruitofwordenzezosterkgebondendatze
biologisch nauwelijks beschikbaar zijn?
Kortom,isdepatiëntziek,zoalswevoorspellenmetonzenormeringen enmodellenofiset
sprakevaneenpsychosomatische aandoening?

rieerdkaraktergegeven.Detutfwetdvaakin
lage,relatiefsmallestroken(petgaten) afgegravenenopzogenaamde legakkersdirect naast
dezevergravingen opgestapeld omtedrogen.
Dezepetgaten zijn nudoordeopgetreden
verlandingweerdeelsdichtgegroeid.Het
Ilperveld iseentypische vertegenwoordiger
vanhetWaterlandseveenweidegebied,een
vaarlandschap waaraandeMiddeleeuwse
ontstaansgeschiedenis
goed isaftelezen. Het
iséénvandemeest
Ajb. 1Hetconceptvandegebiedsgerichteoplossing.
waardevollepolders
vanNoord-Holland
voorweidevogels,bij
uitstekgeschiktvoor
meerkritischesoorten,waaronderde
watersnipende
kemphaan.Verder
heeft hetgebiedook
een recreatieve functie,metnamegericht
opwaterrecreatie.
Het probleem
InhetIlperveld
liggen nuveleoude
stortplaatsen,omdat
inhetverledeneen
deelvandepetgaten
werdgebruiktvoor

Het concept
Omopbasisvandegesteldevrageneen
integralegebiedsgerichte oplossing tevinden,
iseenconceptontwikkeld,zoals weergegeven
inafbeelding 1. Binnendedoelstelling vanhet
onderzoek issprakevanduurzame isolatie.In
dezecontext isisolatiegedefinieerd als'het
opbrengen vangebiedseigen verontreinigde
baggeruitdewatergangen alsafdeklaagopde
stortplaats'.Opdestortplaatsen komteen
'leeflaag' enhet baggerprobleem indesloten
verdwijnt. Verondersteld wordtdat ondanks
dehogetotaalgehalten aan verontreinigingen
het biobcschikbaredeelzeergering is,zodat
ookuitlogingenverspreiding naardewatergangengeringzullenzijn.Omdat wemet
gebiedseigen materiaal temaken hebben,kan
opdegerijpte baggerjuistdie kenmerkende
vcenweide-vegetatieweerontstaan.Verder
moeten afgedekte stortplaatsen weerzonder
risico'sbegraasd kunnen worden.Ditbetekent,dat ineenlaterstadium vanhet onderzoekoverdezwaarverontreinigde baggerspecieeenschonere laagklasse 1- en2-bagger
aangebracht zal worden.

verontreinigingen uitde bovenliggende
gerijpte baggerspecie.Inhetanderedepotis
eendunnere laagaangebracht,diewelvolledig
kanrijpen. Doelhiervan isom nategaanwat
heteffect isvanhetontbreken vaneen bufferendewaterlaag.Hetgeheleproceswordt
gevolgddoorwaarnemingen vanontwateringssnelheid, fysische rijping, verloopvande
biobeschikbaarheid, inklinkingvandespecie,
uitspoeling van verontreinigingen endergelijke.Ookheteffect vanrijping op bijvoorbeeld het transport van verontreinigingen
wordt beoordeeld.Inafbeelding 2 zijn detwee
proefdepots schematisch weergegeven.Inde
watergangwordendieparametersenprocessengevolgd,dieinrelatiestaan totdeecologischepotentie.Naast hetbepalen vandewaterkwaliteit wordt ookgekeken naardeoverlevingskans vandrichocksmosselenendemate
vanaccumulatie vanverontreinigingen.Ook
dereproductievanonderandere watervlooien
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Totaal
Biobeschikbaarheid
Referentie-locatie Totaal
Biobeschikbaarheid
Opgebrachtebagger Totaal
Biobeschikbaarheid

iseen onderzoeksaspect.
Bijdebeoordeling wordt voorhetgehele
concepteenvergelijking gemaakt tussende
situatievooren nadeingreep.Opbasisvan
veldgegevenszaleenwaarde-oordeel worden
gegeven,omdat inhetvelddingen gebeuren
(spontanevegetatieontwikkeling opzwaar
verontreinigdegrond),dievolgensdenormen
en modellen nietmogelijkzijn.Ondanksde
verontreinigingssituatie opdestort hebbenwe
vantevoren algeconstateerd datdegewenste
vegetatieookaanwezigis.Bijdebeoordeling
wordendehuidigenormenngskadersvan
onder anderedeWetbodembescherming ende
Evaluatienou Waterineersteinstantie buiten
beschouwinggelaten.

Het onderzoek
Binnen hetonderzoekwordendeveranderingen enveranderingsprocessen dieplaatsvindendoordeingreepgevolgden beoordeeld.
Daaromzijn opeenstortplaats tweeproefdepots ingericht.Inééndepot iseendikkelaag
baggeraangebracht metdeonderkantop
grondwaterniveau. Metdezenattelaagiseen
redoxzonering aangebracht, waardoorvolledigerijping wordt voorkomen.Dezeredoxzoneringisbedoeld alsbuffer voor vrijkomende

A/b.2Schematischeweergaveproefdepots
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Omheteffect vandeopgebrachte baggerspecieinbeeldtebrengen,isomdegehele
locatieeennetwerkvanpeilbuizengeïnstalleerd,waarmeeeventueleverspreiding in

Tabel1.Geconstateerdetotaal-enbiobeschikbaregehaltenvanenkelemetalen.

Hetverwijderen vanbagger uitdesloten
zalleiden tot minderzwevendstofen minder
toxischestoffen in hetwater.Hierdoorverbetert het klimaat voorwatervlooien,zodatde
hoeveelheid algen afzalnemen (doorgraas
vanwatervlooien).Ditzalookleiden toteen
verbetering van het vestigingsklimaat voor
waterplanten, waardoor vissenweergoede
schuil-en paaigelegenheden kunnen vinden.
Uiteindelijk moet hetconcept leiden toteen
vermindering vandeecologischerisico'sópde
stortplaatsen en indewatergangen. Kenmerkend isdatde verontreinigingsproblematiek
van land-énwaterbodem wordtgecombineerden insamenhangwordt beschouwd.

/ " \

toplaagvandestortplaatsenvandewaterbodems.Bijdeanalyseszijn de totaalgehalten
geanalyseerd,maar isookgekeken naarhet
biobeschikbaredeel.Ditgedeelteisviahet
porievocht beschikbaar vooropnamedoor
organismen en bepaalt dusdetoxiciteit.
Gebleken isdatslechtseenzeergering
gedeeltevandetotaleverontreiniging biologischbeschikbaar is.Verderiseen referentieonderzoek uitgevoerd opeenstortplaatsdiein
het verleden alisafgedekt. Naastdechemischekwaliteit isookeen vegetatieopname
verricht.Hogetotaalgehalten, maareenlaag
biobeschikbaar deel,staan het vóórkomenvan
rodelijstsoorten niet indeweg.Intabel 1 zijn
enkeleresultaten weergegeven.
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De resultaten
Opdefoto isde
proeflocatie tezien,
nadat debaggerspecie
indedepotsis
gebracht.Dit wasin
april 1998.Voorafis
uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naaronder
anderedechemische
kwaliteit vande
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beeldwordtgebracht.Metdemeetgegevens
vandepeilbuizen iseenwaterbalansopgesteld,waarmeehet transport vanwateris
gekwantificeerd. Ondanksderegenval inde
zomervan 1998ishetgrondwater slechts
maximaal 20 meter verplaatst. Eencombinatie
vandechemischebepalingen inhetgrondwaterendeberekende verplaatsing laatziendat
detoekomstigewaterbodem nauwelijks wordt
beïnvloed dooruitspoeling vanuit deopgebrachtebaggerspecie.Abdeberekeningen
wordengetoetstaandecriteria uitdeEvaluatienotaWater,blijkt datdetoekomstige
waterbodem deklasse2-grensnietzaloverschrijden. Indeaangrenzendesloten ishet
doorzicht nu albehoorlijk toegenomen.In
sommigedelen kan nu totopdebodemgekekenworden,terwijl voordeproefhetdoorzicht nauwelijks 20cmwas.Doorhetgrote
doorzichten het lagezwevendstofgehalte is
dekansgrootdat zichspontaan waterplanten
en-dieren indeslotengaan vestigen.Vande
uitgezettedriehocksmosselenismeerdan95
procent in levengebleven.Ookdeoverleving
vanwatervlooien ismet95tot 100procentzeer
groot.
Midden inhetdepotzijn een aantal diepe
peilbuizengeplaatstomtebepalenofverticale
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verspreidingoptreedt.Deresultaten latenzien
dat totdescheidende laagdeconcentratiesin
geringematetoenemen.Onderdescheidende
laagvindtgeen toenameplaats.
Indeopgebrachte baggerspecieworden
metingen verricht naarde(biobeschikbare)
uitlogingvanverontreinigingen.Omdat vorig
jaar veelregen viel,isnognauwelijks sprake
vanontwateringen rijping. Hoedeverontreinigdebaggerspeciezichzalgedragen nadat
dezeisontwaterd engerijpt, isdaarom nog
nietgeheelduidelijk. Hetwachten isopeen
drogezomer.Welisduidelijk datdebaggerspecievruchtbaar is.Binneneenhalfjaar na
hetopspuiten stonden dewilgen tweemeter
hooginhetdepot,spontaan ontwikkeld.
Het n utvoor Nederland
Devoorlopigeresulaten zijn positief,
maarheteffect vanontwateringen rijping
moet nogwordenbepaald.Opbasisvanwat
wenuweten,lijkt hetconceptzoalsdatin het
Ilperveldwordt toegepast,eengoedconcept
voorveenweidegebieden inNederland,waar
dewaterbodemsverontreinigd zijn.Alserook
nogverontreinigdegrond aanwezigis,kunnen
meerderevliegen inéénklapwordengeslagen
doordezemetdebaggerspecieaftedekken.
Omdatwetemakenhebbenmethoge
bindingscapaciteit vandeland-enwaterbo-

Deproeflocatienadatdebaggerspecieuopgespoten.
demsindergelijkegebieden,zullen verontreinigen nauwelijks beschikbaar komenvoor
opnamedoororganismen.Metditgegeven
kunnen wegebruik maken vandeecologische
potentievaneengebied.Gebleken isdatbij
een lagebiobeschikbaarheid van verontreinigingendeabiotische omstandigheden
minstenszobelangrijk zijn voordeontwikkelingendeaanwezigheid van natuurwaarden

alsdeaanwezigheid van verontreinigingen.
Uit hetproefproject blijkt dateen integrale
benadering,waarindeland-enwaterbodems
alsééngeheelworden beschouwd, milieuhygiënisch enmaatschappelijk mogelijk is.Door
eengoedecommunicatie tussen bezwaarmakers,belanghebbenden,omwonenden ende
verschillendeoverheden kan verantwoord
gebiedsgericht maatwerkwordengeleverd*

Produktie enverwerking uitéénhand
Staal en Beton twee ondergronden
één drinkwatersysteem

EPIMIDLF-TWB66-938
k i w a keurmerken

EPIMID LF-TWB66-938 iseenuniek oplosmiddelvrijtwee-componenten epoxysysteem voor drinkwater- en levensmiddelenvoorzieningen.
Het bestaat uit verschillende componenten die het mogelijk maken
zelts sterk aangetaste staal- en miniralische ondergronden met op
elkaar afgestemde systeemmaterialen tesaneren.
Deverwerking kan door onzeeigen mensen ter plaatse van het object
als ook op ons bedrijf uitgevoerd worden.

k i w a ATA(nr.2096/1):
- toxicologische eigenschappen
k i w a BRL-K759(nr. K11732/01):
• technische eigenschappen
• microbiologische eigenschappen
- waarborgen vande productkwaliteit
20jaar ervaring in het beschermenvan:
PIJPLEIDINGEN,POMPEN,FILTERTANKS, WATERTORENS,
WATERKELDERSENZ.METEPIMIDLF-TWB66-938
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Tel. 053-4317111 Fax.:053-4309357

