Lange termijn beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
bijberging van baggerspecie onder (grond)water

Algemeen
In de laatste jaren staat de kwaliteit van de
bodem in het oppervlaktewater sterk in de
belangstelling. Uit recent uitgevoerde
inventarisaties is gebleken, dat de kwaliteit
van de waterbodem in sterke mate is
beïnvloed door intensief gebruik door
onder andere de scheepvaart en de
industrie.
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Dit heeft een stempel gedrukt op de
milieuhygiënische kwaliteit van de specielaag, die zich in de loop van de jaren op
de bodem heeft afgezet. Zo kunnen de
gehalten aan zware metalen, olie en
organische microverontreinigingen (zoals
PCB's en polycyclische aromaten)
dermate zijn, dat er aan de verwerkbaarheid van specie restricties gesteld dienen
te worden. Vanwege dit feit kan baggerspecie, die om schaapvaarttechnische dan
wel andere redenen verwijderd moet
worden, niet voor allerlei doeleinden
worden aangewend en zullen scenario's
ontwikkeld dienen te worden om op een
verantwoorde wijze de bij de baggerwerkzaamheden vrijkomende specie te
verwerken of op te slaan.
Uit resultaten van recent uitgevoerd
onderzoek (zie onder meer [Kroot et al,
1988]) is gebleken, dat de effecten op het
milieu vooralsnog het kleinst zijn, indien
wordt geopteerd voor een bergingsvariant,
waarbij de baggerspecie wordt opgeslagen
in diepe putten. In dergelijke putten,
waarin het specieoppervlak zich onder het
wateroppervlak bevindt, lijken de
specifieke biologische, chemische en
hydrologische omstandigheden van dien
aard, dat optredende risico's ten aanzien
van verspreiding van mogelijk aanwezige
verontreinigende stoffen naar het oppervlaktewater en het grondwater relatief
klein zijn.
Er bestaan echter nog onzekerheden over
de effecten op de grondwaterkwaliteit op
zeer lange termijn. Wanneer na
consolidatie van de specielaag geen water
meer uittreedt en geen percolatie meer
door het depot kan plaatsvinden door de
hoge weerstand van het geconsolideerde
materiaal, kan er in beginsel nog
verspreiding vanuit het depot plaatsvinden onder invloed van diffusie en/of
dispersie. Dit transportmechanisme zal in
deze verhandeling nader worden uit-

Samenvatting
Uit resultaten van recent uitgevoerd onderzoek is gebleken, dat baggerspecie, die
vanwege nautische of milieuhygiënische redenen van de waterbodem verwijderd
dient te worden, vanuit milieutechnisch oogpunt het best kan worden opgeslagen
in diepe putten. Door de specifieke omstandigheden, die in een dergelijke
onderwaterberging heersen, lijken de risico's ten aanzien van de verspreiding van
contaminanten vooralsnog het kleinst te zijn.
Er heerst nog onzekerheid over het effect van diffusie en dispersie dat op zeer
lange termijn (nadat consolidatie is opgetreden) een rol kan spelen. Om op deze
vraag een antwoord te kunnen geven, is een theoretische beschrijving van het
probleem afgeleid, waarmee de invloed van het depot op de grondwaterkwaliteit
kan worden berekend. Het blijkt dat deze sterk afhankelijk is van een dimensieloze parameter, waarin zowel geometrische factoren van het depot als de
transversale dispersielengte in het watervoerend pakket voorkomen.
Ter illustratie zijn enkele concentratieprofielen toegevoegd en zijn enkele
praktische consequenties aan de beschreven theorie verbonden.

gewerkt tot een berekeningsmethode, met
behulp waarvan genoemde invloed
gekwantificeerd kan worden.
Theoretische afleiding
Bij de afleiding wordt uitgegaan van een
schematische voorstelling van de
werkelijkheid. De schematisatie van de
situering van een baggerspeciedepot is
weergegeven in afb. 1.
Het depot wordt gevormd door een diepe
put, waarvan de onderzijde onder het
niveau van de afsluitende laag ligt. Er is
dus direct contact tussen het poriënwater
in de gestorte specie en het water, dat zich
in het watervoerende pakket bevindt.
De dikte van het pakket, dat zich onder de
puibodem tot de basis van het watervoerende pakket uitstrekt, is gelijk aan
H (m). De lengte van het depot, gemeten
in de richting van de grondwaterstroming,
bedraagt E (m). Onder het depot in het
watervoerende pakket (gelegen tussen de
coördinaten Z = 0 en Z = H) vindt grondwaterstroming plaats met een
verplaatsingssnelheid ter grootte van u
(mjaar 1 )Voor wat betreft de optredende transportmechanismen tussen het baggerspeciedepot en het watervoerende pakket wordt
uitgegaan van:
1. een constante waarde van de
concentratie (Co van een component, die
Afb. 1- Schematisatie

in het poriënwater van de specie aanwezig
is. Uitgaande van literatuurgegevens
[Kroot et al, 1988] blijkt, dat dit geen
onrealistische veronderstelling is.
De concentratie van veel componenten in
een dergelijk depot wordt immers
gereguleerd door chemische evenwichten,
die ervoor zorgen, dat de concentratie op
een min-of-meer vaste waarde wordt
gebufferd;
2. het verticaal transport vindt plaats
onder invloed van onregelmatigheden, die
in het grondwaterstromingspatroon
optreden. Als gevolg van deze onregelmatigheden vindt een mengproces plaats
loodrecht op de richting van de grondwaterstroming. Dit proces wordt aangeduid als transversale dispersie;
3. er vindt geen waterstroming door het
speciedepot heen plaats;
4. er vindt geen afvlakking van
concentraties in de lengterichting van het
depot plaats. Er treedt dus geen
longitudinale dispersie op.
Het verticale transport van opgeloste
stoffen vanuit een baggerspeciedepot
wordt beschreven met behulp van een
pseudo-ééndimensionale benadering,
waarbij een fictieve kolom met een lengte
H zich met constante snelheid u (mjaar 1 )
over een afstand L onder het depot door
verplaatst. De vergelijking, die het
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transport beschrijft, is de ééndimensionale
diffusievergelijking. Het effect van
(lineaire) adsorptie kan worden
verdisconteerd door middel van de
introductie van de retardatiecoëfficiënt
R(-).
De ééndimensionale diffusievergelijking
voor een dergelijk systeem luidt (zie
onder meer [Van Genuchten and Alves,
1982]:
R

32C
ac
D
a7~ ÔZ2

(4)

H2
Vergelijking (1) is met behulp van de
vergelijkingen (2) en (3) te schrijven als:
9C
32C

5

In de afb. 2a tot en met 2c zijn voor
verschillende waarden van K4
concentratieprofielen berekend als functie
van de positie onder het depot: voor
X = 0,2L; X = 0,4L; X = 0,6L; X = 0,8L
en voor de benedenstroomse begrenzing
van het depot op X = L. De concentratie
in het baggerspeciedepot is gelijk aan één
gesteld.

Deze afbeeldingen illustreren duidelijk het
volgende:
- naarmate KL groter wordt, treedt er een
grotere verspreiding over de dikte van het
X < 0,0< Z, C= 0
(6a)
watervoerende pakket op. Dit is logisch,
0 S X S L , Z = 0 , C = Co
(6b)
want Kj is evenredig met at, die de mate
dC
van transversale dispersie kwantificeert;
0 (6c)
0 S X S L, Z = H,
- er treedt een grotere mate van
"az Z = H
verspreiding op bij hogere waarden van
X/L. Ook dit is vanzelfsprekend, omdat er
De oplossing van vergelijking (5),
bij een grotere afgelegde afstand onder
gegeven de begin- en randvoorwaarden,
het depot er langer contact is opgetreden
luidt ('case A3' in [Van Genuchten and
tussen de bovenkant van het fictieve
Alves, 1982]):
kolommetje en het baggerspeciemateriaal
en dus het transportproces langer werk— i f l
zaam is geweest.
/
\2 H /
/ m-' i2 K,
C X,/. = Co 1/ i
Zoals wellicht ten overvloede vermeld kan
— m
y 4L
(7) worden treedt er na de benedenstroomse
1= 1,3,5,..
begrenzing van het depot (op X = L) geen
In de volgende paragraaf worden enkele
transport vanuit het depot naar het er
illustraties van de besproken materie
langs stromende grondwater meer op.
gepresenteerd.
De begin- en randvoorwaarden voor het
beschouwde systeem zijn:

Waarbij D gelijk is aan de diffusie/
dispersiecoëfficiënt. Met een eenvoudige
berekening kan worden aangetoond dat in
de meeste gevallen het effect van diffusie
verwaarloosbaar is ten opzichte van de
transversale dispersie. Indien wordt
verondersteld dat de dispersiecoëfficiënt
recht evenredig is met de verplaatsingssnelheid van het grondwater, dan kan
voor D de volgende betrekking worden
gegeven:
(2)

Hierbij is «r (m) gelijk aan de
transversale dispersielengte. Deze fysische
parameter kan voorgesteld worden als een
karakteristieke lengte, waarover het mengproces effectief is. Deze hangt samen met
de schaal waarop zich heterogeniteiten in
de opbouw van de diepe ondergrond
voordoen. Dergelijke onregelmatigheden
zullen het grondwaterstromingspatroon
grilliger doen zijn en kunnen op zo'n
manier een invloed hebben op de snelheid waarmee stoffen zich over de dikte
van het watervoerende pakket
verspreiden.
De tijdsvariabele t hangt samen met de
afgelegde afstand X:
(3)

t = XR/u

aTL
K, =

3Z ~ a ' 9Z2
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D = aiu

Tevens wordt de dimensieloze parameter
Ki gedefinieerd als:

Concentratieprofielen
Met behulp van de hierboven beschreven
theorie is het mogelijk om concentraties
op een bepaalde afstand en diepte onder
het depot (X, Z coördinaat) uit te rekenen.
Zoals al uit vergelijking (4) mocht blijken,
is de dimensieloze factor Ki afhankelijk
van de geometrie van het depot (H en L)
en de geologische opbouw van de het
watervoerende pakket (a T ) en niet
afhankelijk van de retardatiecoëfficiënt 2.
In de praktijk zullen waarden van KL
tussen de nul en één in liggen. Voor een
waarde van a\ = 1m, L = 800 m en
H = 40 m is K| gelijk aan 0,5.

Als maat voor de beïnvloeding van de
grondwaterkwaliteit door de aanwezigheid
van het speciedepot, kan worden uitgegaan van de gemiddelde concentratie
(eventueel uitgedrukt als fractie van Co),
die zich op X = L bevindt. De berekening
hiervan komt in het volgende nader aan
de orde.
Berekening van de gemiddelde
concentratie op X = L
De gemiddelde concentratie op een
afstand van L (m) vanaf de bovenstroomse begrenzing van het speciedepot,
ardt als volgt gedefinieerd:
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Relatie tussen gemiddelde concentratie C
op x - L en d/mensieloze factor Kt

Aß. 3.

II
fC(L, Z) dZ
-p;

C

O

(8)

II

Integratie van bovenstaande vergelijking
levert na uitwerken:
exp-ÜÜ^

C= Co 1

(9)

m= 1,3 ,5,

Beschouwen we vergelijking (9) nader,
dan blijkt dat hierin alleen K voorkomt
als afhankelijke variable. Blijkbaar is
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
afhankelijk van de grootte van deze
dimensieloze factor.
In afb. 3 is de relatie weergegeven tussen
de gemiddelde concentratie C en KL. Ook
in dit geval is uitgegaan van een Co van
één.
Hieruit blijkt dat voor waarden van Ki.,
die groter zijn dan 1,0 à 1,5 de
gemiddelde concentratie ongeveer gelijk
zal zijn aan die in het poriënwater van het
speciedepot. Voor kleinere waarden van
K| kunnen de effecten veel geringer zijn.
Als de dikte H gelijk is aan een fractie van
de totale dikte van het watervoerende
pakket, zal de gemiddelde concentratie
over de totale dikte van het watervoerende pakket gelijk blijven aan C.
Dit geldt natuurlijk indien er geen voeding
benedenstrooms van het depot optreedt.
Merk op, dat de verplaatsingssnelheid van
het concentratiefront in dit geval zal
afnemen: de stroomlijnen zullen nu
immers over de gehele dikte van de
aquifer lopen.
Praktische consequenties
Uit het voorgaande valt af te leiden, dat de
beïnvloeding van de grondkwaliteit door
de aanwezigheid van een baggerspeciedepot vervat kan worden in èèn
parameter, die een cruciale rol speelt: Ki.

Om de risico's ten aanzien van de
verspreiding van contaminanten vanuit
een dergelijk depot zo gering mogelijk te
doen zijn, zal er gestreefd moeten worden
naar een zo klein mogelijke waarde van
K]. In reeds bestaande situaties zal deze
parameter dus de sleutel vormen voor een
schatting van de onderhavige milieuhygiënische effecten op lange termijn.
Wat betreft de geometrische factoren, die
van invloed zijn op de grootte van KL kan
het volgende worden opgemerkt:
- H zo groot mogelijk om K| zo klein
mogelijk te doen zijn;
- L zo klein mogelijk om KL zo klein
mogelijk te doen zijn.
Dit lijkt echter tegenstrijdig met elkaar,
vooral wanneer vanwege economische
motieven de inhoud van de specieberging
zo groot mogelijk wordt gewenst. Feit is
,echter wel, dat de contactlengte L (de
lengte van het depot in de richting van de
grondwaterstroming) zo klein mogelijk
gekozen dient te worden.
Voor elk geval afzonderlijk moet echter
een gedegen studie naar de
geohydrologische opbouw van de locatie
worden verricht, om op een adequate
manier een mogelijke negatieve
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
te minimaliseren. Vanzelfsprekend dient
in een dergelijk kader ook aandacht te
worden geschonken aan de grootte van de
transversale dispersielengte.
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KIWA/VWN-colloquium
'Legionella-bacteriën in
warmtapwatersystemen en in
andere waterinstallaties'
Op 11 april 1990 houdt KIWA in samenwerking met de VWN het colloquium
'L^owe/Za-bacteriën in warmtapwatersystemen en in andere waterinstallaties'.
Dit colloquium zal worden gehouden in
Postiljon Utrecht-Bunnik, te Bunnik.
Legionella-ba.ctenën kunnen de
zogenaamde veteranenziekte, een vorm
van longontsteking, veroorzaken. Gevallen

van deze ziekte veroorzaakt door
Legionella's uit warmtapwatersystemen,
werden in Nederland voor het eerst
gemeld in 1982. Naar aanleiding van deze
meldingen startten de waterleidingbedrijven een onderzoek naar het vóórkomen van legionella's in dergelijke
systemen. Mede op basis van de
resultaten van dit onderzoek heeft de
Gezondheidsraad in 1986 het advies
'Preventie van legionellose' uitgebracht.
Centraal in dit advies staat de aanbeveling
om legionella'ste weren uit warmtapwaterinstallaties door de temperatuur van het
water minimaal op 60 °C te houden. Deze
aanbeveling heeft consequenties voor het
ontwerp van de warmwatervoorzieningen,
mede met het oog op mogelijk verbrandingsgevaar.
In de afgelopen jaren is in Nederland en
in de ons omringende landen meer inzicht
verkregen in de omvang en de bestrijding
van het Legionella-prob\eem. Recent heeft
KIWA een onderzoek naar de invloed van
de leidingsmaterialen op de aanwezigheid
legionella's in systemen voor warmtapwater, afgerond. Op het colloquium zullen
naast de resultaten van recent onderzoek
de huidige inzichten over preventieve
maatregelen worden gepresenteerd.
De volgende voordrachten zullen worden
gehouden:
'Kenmerken en vóórkomen van Legioncllabacteriën', dr. ir. D. van der Kooij
(KIWA NV);
'De betekenis van Legionella-mfecties voor
de volksgezondheid', dr. D. G. Groothuis
(RIVM);
Legionella-onderzoek door waterleidingbedrijven', drs. A. C. Hoekstra (DWZH);
Legionella'sin koeltorens en in andere
installaties gevoed met drinkwater',
drs. ing. H. J. van Kranen (RIVM);
'Invloed van materialen en periodiek
verhitten op legionella's in warmtapwatersystemen', dr. G. M. H. Suylen
(KIWA NV);
'Pvaluatie van maatregelen voor het weren
van legionella's uit warmtapwatersvstemen', dr. ir. D. van der Kooij (KIWA
NV);
'Overheidsbeleid ten aanzien van de
Legionella-prob\cmauek', dr.
T. Trouwborst (Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne,
Leidschendam).
Het colloquium zal worden afgesloten met
een forumdiscussie.
De leden van de VWN krijgen binnenkort
een uitgebreid programma toegezonden.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot mevrouw E. van Denzel,
KIWA NV Nieuwegein, tel. 03402-69635.

