Patroon en ruisindedistributie vanelementen inwaterbodems

Strategie voor bemonstering
1. Inleiding
Op de bodem van oppervlaktewateren
bezinkt meegevoerd materiaal en accumuleert sediment. Ook komen dode en
afstervende organismen op de bodem
terecht. Daarom is baggeren periodiek
nodig, in de meeste gevallen om kwantitatieve redenen. Dit betreft soms profielverruiming, maar meestal het opnieuw op
voorgeschreven normprofiel brengen van
wateren. Als in de loop der tijd het water
minder diepwordt, ontstaan problemen met
scheepvaart (diepte) en afvoerfuncties
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(doorsnede). Daarnaast kan door baggeren
de waterkwaliteit op termijn verbeterd
worden.
Sedimenten gedragen zich alseen berging
en verlagen de concentratie van vele stoffen
in het bovenstaande water. Tezamen met
het verslechteren van de waterkwaliteit zijn
vele verontreinigingen in de onderwaterbodem geaccumuleerd. Na sanering van
lozingen kan in een gebied het sediment als
interne afgiftebron gaan optreden en de
effecten van sanering deels teniet doen.
Als gebaggerd moet worden iskennisvan de
hoeveelheid slib en van de verontreiniging
van de waterbodem noodzakelijk. Op dit
terrein bestaan grote lacunes in kennis.
Dit vereist een stuk karteringswerk dat nog
maar recent op gang isgekomen. De watervlakten op de STIBOKA-kaarten zijn nog
blauw.
Een uitzondering vormen de Loosdrechtse
Plassen [Van Nieuwenhuyze, 1986] en de
Westeinder Plassen [Paris en Verboon,
1974].
De rol die de onderwaterbodem speelt
binnen het watersysteem waartoe het
behoort, alsmede de invloed ervan op de
functievervulling van oppervlaktewateren
maakt dat uit oogpunt van integraal waterbeheer kennis over en inzicht in het gedrag
van onderwaterbodems van groot belang is.
Enkele invalshoeken zijn hierbij:
1. de gehalten aan eutrofiërende en
mogelijk toxische stoffen;
2. interacties in het sediment tussen
korrels en poriewater onder invloed van

Samenvatting
De verspreiding van 17elementen in de
bovenste laag van het sediment van twee
veenplassen in Zuid-Holland werd
gemeten. Alleen Pen Cu vertonen een
duidelijk ruimtelijk patroon dat kennis
verstrekt over het vervuilingsverleden
van de bodem. Bij de overigen blijkt de
variabiliteit in concentratie zo groot dat
alleen gemiddelden en statistische
eigenschappen van de verdeling
betekenis hebben.
Een twee-traps benaderingvoormonstername en analyse wordt voorgesteld
waarmee de prijs van zulk onderzoek zo
laag mogelijk gehouden wordt.
Op basis van de gemeten statistiek
wordt gepleit voor kwaliteitsnormen
waarin met deze variabiliteit rekening
gehouden wordt.

chemische, biologische en fysische processen
en de gevolgen voor het beschikbaar
(kunnen) komen van stoffen vanuit het
sediment;
3. het optreden van transport vanuit het
sediment naar het water alsgevolgvan een
veelheid van processen.
Het isop dit moment onmogelijk de effecten
van mogelijke (beheers)maatregelen met de
gewenste nauwkeurigheid te voorspellen.
Als bijdrage aan de bestudering van effecten
van bodemslib in het aquatisch systeemen ter
verkrijging van kennis omtrent gehaltes in
het slib en de daarin voorkomende spreiding
zijn de sedimenten van twee niet gestratificeerde ondiepe meren bestudeerd: de Westeinder Plassen en Plas Elfhoeven in het
Reeuwijkse Piassen-gebied [Siebers, 1985].
Hiertoe zijn 30 ongeroerde boorkernen
(cores) gestoken met een lengte van50 cmen
een diameter vanca. 10cm.De coreswerden
in plakken verdeeld en in elke core werd op
vijf dieptes het gehalte bepaald van de
elementen Al, As,Ca,Cr,Co,Cu,Fe,K,Mg,
Mn, Ni,Pb,Si,Sr,Ti,Zn, alsmede het totaalfosfaatgehalte, het watergehalte van het
sediment en de concentraties ortho-fosfaat

en totaal-fosfaat in het poriewater.
Uit een oriënterend onderzoek met behulp
van Mössbauer-spectroscopie bleek dat het
niet mogelijk isde bindingstoestand van
fosfaat door middel van enkele veel toegepaste chemische fractioneringstechnieken
te bepalen [Siebers et al, 1982].
Enkele resultaten van dit onderzoek worden
besproken in dit artikel. Deze zijn onder
andere het optreden van patronen, het
interpreteren van gegevens, de nauwkeurigheid van dit soort ondernemingen en de
economie van monsterprogramma's.
2. Informatieverwerving
Ten gevolge van bestaande normen en regelgeving op dit gebied moet voorafgaande aan
elk (onderhouds)baggerwerk een kwaliteitscontrole plaatsvinden van het uit de watergang of waterpartij te verwijderen slib.
Wanneer baggerspecie opnieuw onderwater
geborgen wordt, bijvoorbeeld inzand-, kleiof grindgaten dient een WVO-vergunning
verleend te zijn.
Als specie op land verwerkt of geborgen
wordt moet een procedure ingevolge de
Afvalstoffenwetgeving doorlopen worden.
Voor een baggerplan dat alleen om
kwantitatieve redenen gemaakt wordt, kan
men zich bij de analyse op verontreiniging
beperken tot een mengmonster. Dit moet
dan wel statistisch representatief voor het
totale beschouwde volume specie zijn.
Kennis over de variatie wordt zo niet
verzameld. Als kwalitatieve redenen in het
plan voorop staan zalhet noodzakelijk zijn de
diepte-afhankelijkheid vaneen aantal stoffen
in het sediment te bepalen.
Hieruit pas kan een uitspraak gedaan worden
over de optimale laagdikte die afgevoerd
moet worden. Het diepteprofiel van stoffen
bevat tevens informatie overde (vervuilings)geschiedenis van het sediment. Op analoge
wijze kan de horizontale verspreiding kennis
verschaffen over lozingspunten en transportprocessen.
Om een vervuilingspatroon te kunnen vaststellen moeten monsters genomen worden
die informatie geven over de ruimtelijke
spreiding van de verontreinigde stoffen in de
waterbodem. Horizontale verspreidings-

TABEL I- Overzicht van classificatie-normen.
Norm
Toetsingskader Bodemsanering (1983) uit de Interimwei
Bodemsanering
Normering volgens de wet Chemische Afvalstoffen (1977)
Richtlijn van de Unie van Waterschappen (1980)
Ontwerp-Richtlijn van de EG (1982)
Klasse-indeling volgens BER (Directie Beneden Rivieren
van Rijkswaterstaat) (1984)
Normering, zoals toegepast in Zuid-Holland (1984)
Normering, zoals toegepast in Noord-Holland ( 1985)
Concept-normering van de werkgroep van RWS-DGMH ( 1986)
Klohke

Bedoeld voor
bodem
diverse afvalstoffen
zuiveringsslib, met name met betrekking tot
landbouwafzet
idem
baggerspecie uit gebied van de
Nieuwe Waterweg
baggerspecie: hergebruik, nat en droog storten
idem
baggerspecienorm in ontwikkeling
landbouwkundig uebruik
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patronen vormen hierbij geen probleem: hoe
meer monsters men heeft, hoe nauwkeuriger
een verspreidingskaart getekend kan worden.
Verticale verspreidingspatronen zijn veel
moeilijker vast testellen, omdat hierbij
ongeroerde monsters genomen moeten
worden. Datstelt direct hogere eisen aande
bemonsteringstechniek.
Om min ofmeer ongeroerde monstersvande
onderwaterbodem van meren en rivierente
kunnen nemen iseen tweetal apparaten
ontwikkeld: één waarbij een monsterdiameter
van 10 cm en een monsterlengte van max.
1,00 mverkregen kan worden enéén waarbij
dit resp. 6,5cmen60cm is.Beide apparaten
zijn commercieel verkrijgbaar [Siebers en
Donze, 1984].
De monsters dienen correct behandeld,
bemeten en/of geanalyseerd te worden,
waarna degewenste informatie beschikbaar
is. Relevant ishoeveel dit mag kosten: het
mag alleen duurzijn alsergoede redenen zijn
om hetgeld uit tegeven. Daarna moet deze
informatie beoordeeld worden.
Om een goede beoordeling van de verkregen
getallen mogelijk temaken, moeten deze
vergeleken worden met de huidig geldende
normen enwetenschappelijke theorieën.
3. Normen
Allereerst moet opgemerkt worden, dater
(nog) geen eenduidige normen voor onderwaterbodems bestaan. Debeschikbare
normen zijn verschillend van karakter
bijvoorbeeld voor grond, afvalstoffen of
zuiveringsslib. Soms zijn de normen
gekoppeld aan een eindbestemming.
De beschikbare normen terclassificering zijn
[Ten Horn, 1987]weergegeven intabelI.
Verder worden soms de gemeten gehalten
gecorrigeerd met een factor die afgeleidis
van dekorrelgrootteverdeling en het percentage organische stof.Ook ten aanzien van
deze correcties bestaan verschillende wijzen
van aanpak en berekening:
1. correctiemethode volgens BER; maakt
gebruik van de percentages organische stof
volgens de analysemethode van EAWAG
alsmede het percentage deeltjes < 6/am en
het percentage C a C 0 3 ;
2. een correctiemethode die gebruik maakt
van depercentages organische stof volgens
de analysemethode van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid alsmede het percentage deeltjes < 2/xmen het percentage
CaC03;
3. deRIZA-methode gaat gebruik maken
van depercentages organische stof (TOC)
en depercentages < 2/xmen CaC0 3
(deze methode isin ontwikkeling).
Welke van deze min ofmeer met slib verbonden referentiekaders het meest in aanmerking komt alsnormeringvoorsedimentis
nog onderwerp van studie en discussie.
Bij hanteren vaneen starre getalmatige norm

normen hanterend overschrijdt een deel van
de monsters zelfs de WCA-norm van 50 ppm.
Wanneer alle monsters tot een mengmonster
zouden zijn bijeengevoegd, zou geen normoverschrijding zijn geconstateerd. Wanneer
enkele mengmonsters waren gemaakt,
bijvoorbeeld uitelke 3à5bodemmonsters,is
het resultaat zo onzeker alseen enkele worp
met een dobbelsteen. Zowordt het resultaat
van hethanteren van de normstelling
(conclusie) teveel bepaald doorde uitvoering
van het veldonderzoek.
Dit iseen principieel probleem dat alleen
logisch optelossen isdoor normen een
statistisch karakter te geven. Zolang dit niet
zo is, blijft locale normoverschrijding een
mogelijk twistpunt.

is een gehalte goed offout. Dit beoordelen
gaat voorbij aan de statistische eigenschappen
van degemeten grootheid en de bemonsteringswijze. Inwezen isdat niet juist.
Een voorbeeld zijn de gemeten arseengehalten inPlas Elfhoeven (Reeuwijkse
Plassen).
Er zijn indeze plas op 13locaties monsters
genomen. Op één enkele diepte in de
bovenste centimeter van het sediment
variëren de arseen-gehalten tussen kleiner
dan dedetectiegrens van 3ppm en 130 ppm
met een gemiddelde van 30 ppm. Striktde
T A B E L II — Waargenomen patronen inde
onderwaterbodem.
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4. Patronen inhet sediment
Voor wetenschappelijke interpretatieis
een nadeel van mengmonsters, dat geen
structuurkennis van het systeem wordt
verworven.
Dit bezwaar geldt niet ofin mindere mate
voor beheerders. Dat structuurkennis inzicht
oplevert, blijkt aan dehand van de gemeten
distributie van koper in het sediment vande
Westeinder Plassen.
Zowel horizontaal alsmet de diepte waseen
patroon zichtbaar. Aan dekant vande
Ringvaart was het gehalte in de bovenste cm
van het sediment van deWesteinder Plassen
circa 2,5 maal zo hoog als inde rest van de
plas. Uit de balansstudie bleek datdeze extra
hoeveelheden koper niet uit de watermassa
kan komen. Transport van materiaal dicht
langs de bodem iseen mogelijke verklaring.
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T A B E L III - Samenstelling sedimenten [Siebers,WHS].
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