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in de tienjaar specie wordt opgebracht en
mengt over dediepte.Tevens wordt er voor
som-10-PAK vanuit gegaan dat circa70 procent
binnen éénjaar verdwijnt. Daarnaast is voor
de prognose op lange termijn in het model een
PAK-fractie beschreven die langzaam wordt
afgebroken. Atmosferische depositie, afbraak,
specieverspreiding en begraving zijn als
processen in het model meegenomen. Ook
voor de landbodemmodule iseen probabilistische aanpak gekozen.Verondersteld isdat er
een evenwicht tussen atmosferische depositie
van PAKen afbraak in de landbodem bestaat,
dat leidt tot een constant PAK-gehaltein de
landbodem als ergeen specie wordt opgebracht. In afbeelding 1isdegevolgde benadering schematisch weergegeven.
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Volgens, nog nietgevalideerde, modelberekeningen leidt het herhaald verspreiden van klasse i
onderhoudsspecie, verontreinigd mctsom-io PAK,op land hooguit tot een kleine overschrijding van
destree/waardc. De accumulatie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen blijft beperktdooideafbraak ervan, met name in het eerste jaar na verspreiding. Herhaaldelijk verspreiden van klasse
2onderhoudsspecie, verontreinigd met zware metalen, leidt in vrijwel allegevallen tot overschrijding
van desrrccjwaardevoorlandbodems. Met name cadmium, koperen zink accumuleren in de bodem
bij landbouwkundig gebruik voorde combinatiesgrasland op klei engrasland op veen. Overschrijding van destreefwaarde is niet direct tevertalen in (ecojtoxicologischc en landbouwkundige risico's.
Regionale wateren worden eens in de vijf
tot twintigjaar gebaggerd om de aan- en
afvoer van water te waarborgen. Eengroot deel
van de vrijkomende baggerspecie wordt op
land verspreid.Verontreinigingen in de
baggerspecie dragen bij aan de belasting van
de landbodem. PAKen zware metalen
(cadmium, koper, lood en zink) zijn vaakde
klassebepalende verontreinigingen in waterbodems van regionale wateren. Het huidige
verspreidingsbeleid voor onderhoudsspecie
gaat uit van een verbetering van de kwaliteit
van de waterbodem door vermindering van
punt- en diffuse belasting. Dit gaat echter niet
zosnel als verwacht. Het huidige verspeidingsbeleid voorklasse 2specieisverlengd tot2003
(Staatsblad nr.472,1999).Vóórdie tijd zal
worden besloten welke kwaliteit baggerspecie
verspreid mag worden en zalde regelgeving
hierop aangepast worden.
Met het oogop de herziening van het
verspreidingsbeleid isin de periode 1996-1998
in opdracht van deSTOWAen VROM/DGM
bij het RIVMmodelonderzoek uitgevoerd naar
de kwaliteitsontwikkeling van waterbodems
in regionale wateren en van landbodems
waarop baggerspecie wordt verspreid. Hiervoor isgebruikgemaakt van het model IRIS
(Integraal Risico Instrumentarium Sloten].
Water/sedimentmoclule
Dewater/sedimentmodule van het model
IRISsimuleert de kwaliteitsontwikkeling van
H2o
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de waterbodem. Demodule beschrijft een
sloot die 300meter lang en twee meter breed is
(waterbreedte) en een totaaldiepte (water+
sediment) van 0,75meter heeft. De modelsloot
isopgebouwd uit een waterkolom (met een
variabele diepte) met onderliggend sediment,
bestaande uit een aërobe toplaag (vaste dikte)
en een variabele anaerobe laagdie aangroeit.
In deze drie compartimenten worden de
variabelen organisch materiaal, lutum, grof
zandig materiaal, deconcentraties PAKen
zware metalen doorgerekend als functie van
verschillende processen: invoer, adsorptie,
sedimentatie, eens in de tienjaar baggeren en
afbraakprocessen voor PAK. Gekozen is voor
eenprobabilistische modellering waarbij
onzekerheden in systeem-, proces- en emissieparameters kunnen worden meegenomen. In
zogeheten Monte Carlo-simulaties worden
waarden voor deze parameters uit een range
getrokken, waarna het model een groot aantal
malen wordt doorgerekend met verschillende
parametersets.
Landbodemmodule
De landbodemmodule doet een voorspelling over de verwachte concentraties
cadmium, koper, lood,zink en som-10-PAK in
de toplaag van de landbodem waarover specie
verspreid wordt. Perstrekkende meter sloot is
deze strook 20meter breed en heeft een diepte
van vijfcm (voorgrasland) of30cm (voor
bouwland).Verondersteld isdat in 50jaar eens

Toepassing model
Dewater- en de landbodemmodule zijn
gebruikt voor prognoses over een tijdsperiode
van 50jaar waarin om de tienjaar wordt
gebaggerd, dan wel specie wordt opgebracht.
Deresultaten geven degehalten in water- en
landbodem weer net voor het moment van een
vijfde keer baggeren/verspreiden. Prognoses
zijn opgesteld voor situaties in klei-,veen- en
zandgebieden. Onderscheid isgemaakt tussen
sloten met uitsluitend achtergrondbelasting
(atmosferische depositie,aanvoer van bodemmateriaal) en sloten met additionele belasting
(afspoeling en verwaaiing van wegen,RWZIeffluenten, overstorten, aanvoer van gebiedsvreemd water).Er isgerekend met klasseo,
klasse 1,'midden klasse 2'en klasse 2 voor een
vijftal situaties: bouwland op kleien zand en
grasland op klei,zand en veen.De parameters
zijn vastgesteld op basis van literatuuronderzoek.Het model isniet gevalideerd.
R e s u l t a t e n v o o r s o m - 1 0 PAK
In afbeelding 2worden de modelresultaten weergegeven na vier maal verspreiden van
klasse 2onderhoudsspecie (som-10-PAK)
binnen een periode van 50jaar. In het Staatsblad isvastgelegd dat voorPAKde bodemtypecorrectie voor bodems met een organische
stofgehalte tot tien procent voor de streef-,
grens-, toetsings- en interventiewaarde is
vervallen.Voorhet landbouwkundig bodemgebruik 'bouwland op zand', 'bouwland op
zeeklei', 'grasland op klei' iseen organische
stofgehalte van respectievelijk vijf twee en
tien procent verondersteld. Voor deze resultaten hoeft dus geen bodemtypecorrectie meer
plaats tevinden.Voor 'gras op veen' met een
verondersteld organische stofgehalte van
30procent moet dit wel.Zoals uit afbeelding 2
blijkt is voor 'grasland op klei'en 'grasland op
veen' de kans groot dat de streefwaarden in
lichte mate worden overschreden.
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Resultaten voor zware metalen
Met name decombinaties'graslandop
klei'en 'graslandopveen'gevenvoor
cadmium (totcircaviermaal),lood(totcirca
vijfmaal) enzink (tot circadriemaal)een
duidelijke overschrijdingvandestreefwaarde.
Dit wordt veroorzaaktdoordegeringe mengdiepte(vijfcm),zoalsdezein het modelIRISsoilverondersteldis.Voordecombinaties
'bouwland opklei','bouwlandopzand' en
'grasland opzand'blijft overschrijdingvoor
allebeschouwdezware metalenbeperkt tot
maximaal ongeveer 2,5maaldestreefwaarde.
Ter illustratieisin afbeelding 3eengedeelte
van de resultaten voorcadmium inlandbodems gegeven na belastingmet respectievelijk
klasseo,klasse 1,midden klasse2en klasse 2
specie.Daarnaastisalsreferentie 'geenspecie'
verspreidingmeegenomen.Opdezewijze zijn
alle beschouwdemetalen in beeldgebracht.

1 Probabilistischemodellering:onzekerheden meenemen indemodelberekening
Emissie parameters (o.a. mest, atmosferisch)

Bodemkarakteristieken (o.a. pH, OM, IM)

Verloop metaalgehalte bij 4-maal opbrengen verontreinigde specie in periode 50 jaar:
Enkele modelrun
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1. Voor parameters
die onzeker zijn
en waar het
model gevoelig
voor is, wordt
een range (en een
kansverdeling
daarbinnen)
opgesteld (rode
histogrammen).
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Frequentieverdelingberekende gehalten metaal inlandbodem naverspreiden
baggerspecie gedurende 50jaar.
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In aanvullendonderzoekisbezienofde
overschrijding vandestreefwaarden tevertalen isin (eco)toxicologischerisico's.Hiertoeis
literatuuronderzoek uirgevoerdnaareen
vergelijking vanvoorspeldemetaalgehalten
met (eco)toxicologischerisiconiveaus.Belangrijkste conclusieblijkt tezijn dat goedonderbouwde en eenduidigerelatiestussenverontremigingsgraad en actueleeffecten oplevensgemeenschappen of(eco)systemen nietgevonden worden.In verband met hetbeschouwen
van (eco)toxicologischerisico'salsgevolgvan
het verspreidenvan baggerspecieop land,is
het vanbelangdat onder anderedebiologischebeschikbaarheidvandemicroverontreinigingen wordt bezien.Daaraanwordt nu in
een vervolgonderzoekaandachtbesteed.

gehalte metaal in landbodem

Gras op klei

Voor elke onzekere parameter wordt
per modelsimulatie één waarde uit de
range getrokken. De uitkomst van het
model als gevolg van één enkele
simulatie (waarin met de getrokken set
parameters éénmaal een periode van
50jaar wordt doorgerekend) wordt
weggeschreven.

Tabel. Procentuele kans op overschrijding van de streefwaarde bij het
op de kant zetten van specie met weergegeven verontreinigingsklasse
Categorie

Verontreinigingsklasse van afgezette specie

Bouwland op klei
Bouwland op zand
Gras op klei
Gras op zand
Gras op veen

2 . Door veel simulaties uit te voeren
ontstaat een verdeling van mogelijke
modeluitkomsten. Met deze
kansverdeling op bepaalde
modeluitkomsten kan een risicoanalyse
worden uitgevoerd.

Geen specie
10
0
16
5
17

Klasse0 Klasse 1
10
0
20

Klasse 2
97
51
100
97
100

. De kans op overschrijding van de streefwaarde kan eenvoudig uit de frequentieverdeling van de
modeluitkomsten worden afgelezen

Aft).i:

Schematischeweergavevan het modelIRIS,modelberekeningen endeweergavevanonzekerheden.

Afb.2:

Gehaltensom-10PAKindebodem voorverschillende combinaties waarbij
viermaal meenperiodevan50jaar eengehaltevan 10 milligram perkilo

Aß).3:

Cadmiumconcentratiestn landbodemsnabelasting met respectievehjkgeen

specieisopgebracht.

specie,klasseo,klasse 1,midden klasse2,klasse2enklasse2specie.

Bouw op klei

I

Bouwland
op Zeeklei

Grasop
Klei

Gras op
Veen

Bouw op zand

1G e e n specie
Klasse 0
0.8[ mg.kg1)

Sw = Streefwaarde bodem

Gras op klei

f~H

Gras op zand

Klasse 1
2[ mg.kg-1]

Gras op veen

Klasse 2
7.5[mg.kg-1]

L . J Midden klasse 2
4.75[mg.kg-1]
ds = drogestof

stb = standaardbodemsamenstelling

Landbouwkundig bodemgebruik

HzO
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Conclusies en aanbevelingen
Herhaaldelijk verspreiden van som-ioPAK
klasse2-specie (10mg/kg) leidt volgens modelberekeningen waarschijnlijk niet tot overschrijding ('akkerbouw op zand', 'akkerbouw
op klei')ofeen lichte overschrijding ('grasland
op klei', 'grasland op veen') van de streefwaarden. Deaccumulatie van PAK blijft
beperkt door afbraak.
Het herhaaldelijk verspreiden van klasse
2-specie leidt in vrijwel alle beschouwde
modelsituaties tot overschrijding van de
streefwaarde voor landbodems voor alle zware
metalen. Met name de concentraties
cadmium, koper en zink voor de combinaties
'grasland opklei'en 'grasland opveen' accumuleren tot een niveau variërend van ongeveer drie tot vijfmaal het niveau van de streefwaarden na vier maal verspreiden in 50jaar
tijd. Overschrijding van de streefwaarde is niet
direct te vertalen in (eco)toxicologische en
landbouwkundige risico's.

EEN AFWEGINGSMETHODIEK VOOR GEBIEDSGERICHT
WATERBEHEER

Herstelwatersysteem
Tungelroysebeek(deel2]
DRS. J. HOOGENDOORN, TAUW BV, THANS WMO
IR. W. VAN VILSTEREN, TAUW BV
DRS. J. DE GROOT, PROVINCIE LIMBURG
IR. W. HAZEU, PROVINCIE LIMBURG.

Tenslotte wordt aanbevolen om het model
IRIS-soil te valideren.
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