Mogelijkheden enproblemen bijhettoepassen vanzuiveringsslibin bossen

Samenvatting
De afzet van zuiveringsslib ontstaan of
vrijgekomen bij de behandeling van huishoudelijk afvalwater in de akker- en
weidebouw isaan beperkingen onderhevig.
Toepassing van zuiveringsslib in bossen en
beplantingen kan de afzetproblematiek
enigszins verminderen. Ook deze mogelijkheden zijn echter gering omdat lang niet alle
bossen ervoor in aanmerking komen en
omdat het verspreiden van zuiveringsslib
over grote oppervlakten bezwaren heeft.
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Een overzicht wordt gegeven van de tot nu
toe uitgevoerde proeven en de daarop
gebaseerde aanbevelingen.
1. Inleiding
In Nederland wordt het afvalwater van
16x10 6 inwonerequivalenten gezuiverd,wat
op basis van de droge stof jaarlijks ca.
250 x 1()6kgsliboplevert. Hiervan wordt
ongeveer 40% in de landbouw afgezet
[Duvoort-van Engers. 1981 ].
Van huishoudelijk afvalwater afkomstig
zuiveringsslib, waaraan grenswaarden zijn
gesteld van 2.000 mg/kg droge stof voor Zn.
600 voor Cu.500voor Cren Pb, 100voorNi
en 10voor Cd en Hg, wordt in hoeveelheden
van hoogstens twee ton drogestof ha"1-jaar"1
voor bouwland toelaatbaar geacht. De
hieruit in een periode van 100jaar resulterende stijging vandezware-metaalgehalten
van de grond, gebaseerd opeen bouwvoor
van 20cm (meteen gewicht van 2,5x 106kg)
lijkt aanvaardbaar. Op grasland - met een
bewortelde zone van vijf cm maar met een
relatief grote tolerantie voorzwaremetalen wordt een ton droge stof ha"1 •jaar"1 als
maximum aangehouden [Richtlijnen Unie
van Waterschappen, 1980].
Hieronder wordt besproken in hoeverre de
bossen (die acht procent van de oppervlakte
van Nederland innemen)een bijdrage kunnen
leveren in de verwerking van zuiveringsslib.
2. Zuiveringsslib inbestaande bossen
Er zijn geen principiële redenen aan te
voeren waarom bossen geen bijdrage zouden
kunnen leveren aan de verwerking van
zuiveringsslib. Teaen het »ebruik van slibin

bestaande bossen wordt wel als hygiënisch
bezwaar aangevoerd dat het materiaal niet in
de grond kan worden verwerkt, maar dit
bezwaar geldt voornamelijk alsvers slib
wordt gebruikt.
Welke bossen zijn nu alsgeschikt te
beschouwen voordeafzet van zuiveringsslib?
Zoals elders [Van den Burg. 1978. 1980]al
eens is uiteengezet komen naaldhoutbossen
niet voor toepassing inaanmerkingenwelom
de volgende redenen:
- naaldhoutbossen hebben meestal een
ruwe humuslaag. Door het bemestingseffect
van het slib zal de ruwe humus worden
gemineraliseerd en gaan verdwijnen. Dit leidt
• tot een te hoog stikstofaanbod, beschadiging
van het wortelstelsel en van mycorrhiza'sen
van het verdwijnen vanhet milieuwaarinzich
de antagonisten bevinden van de in de
bosbouw zeer gevreesde - wortelrot veroorzakende - schimmel Fortiesannosus. Deze
effecten zijn vergelijkbaar met die van
strooiselroof;
- de plotselinge stijging van de pH van
naaldhoutbossen opzure.arme zandgronden
vergroot eveneens het risico van aantasting
door Fortiesannosus en kan chlorose
veroorzaken;
—de meeste naaldhoutbossen in Nederland
liggen op zandgronden met pH-KCl 3-4. Dit
traject wordt te laaggeacht vanwege de dan
hoge mobiliteit en opneembaarheid van
zware metalen, ook al veroorzaakt
zuiveringsslib een tijdelijke pH-verhoging;
—door bovengenoemde oorzaken verzwakte
naaldhoutbossen kunnen secundair worden
aangetast door de schimmelArrnillaria
rnellea (honingzwam).
Voor loofhoutbossen gelden bovenstaande
bezwaren niet of in veel mindere mate. Veel
loofboomsoorten verdragen een jaarlijkse
stikstofgift (N)van 100kg/ha,en populieren
wilgvan 200 kg/ha. Op basisvan de stikstofbehoefte van loofbomen zou dusjaarlijks 10
resp. 20 ton slib (droge stof) • ha"1 mogen
worden gegeven: uitgaande van 3% totaal-N
in dedrogestoten een werkingsfactor van de
stikstof van 1/3. Met hetoogopde aanwezigheid van zware metalen in het slib isenige
jaren geleden reeds ontraden zulke hoeveelheden vaker dan eenmaal per vierjaar toe te
dienen. Het lijkt verstandig ook deze norm
nog te verlagen en de voor de landbouw
geldende norm aan te houden, d.w.z. de
giften te beperken tot 1 à 2 ton droge stof
ha"1 •j a a r 1 .
Een systematisch onderzoek naar de
gevoeligheid van (loof-)boomsoorten voor
zware metalen heeft nogniet plaatsgevonden.
Wel kan men ervan uitgaan dat bij normale
slibgiften de daardoor verhoogde zware
metaalgehalten van hout, schorsen bladeren
op zichzelf geen risico'sopleveren voor de
volksgezondheid omdat het hier niet gaat om
directe produkten die worden geconsumeerd.

Wel moet bij toepassing van zuiveringsslib in
bestaande loofhoutbossen rekening worden
gehouden met het ten opzichte van landbouwgronden lagere volumegewicht van de
bewortelde zone van bosgronden en ook met
de pH. Onder loofhoutbossen op zandgronden (o.m. beuken- en eikenbossen)
bedraagt de pH-KCl 3-4 en dat is gevaarlijk
laag voor zuiveringsslibtoepassing.
3. Zuiveringsslib alsgrondverbeteringsmiddel
In 1966/1967 werden in een opgespoten,
lutumarme en kalkrijke zandgrond ten
westen van Amsterdam (Hornhaven) verschillende bewerkingen en grondverbeteringen uitgevoerd, o.a. met
zuiveringsslib, waarvan 1.000 m 3 • ha"1
(overeenkomend met een laagvan 10 cm
dikte; het droge-stofgehalte isniet precies
bekend maar zalca. 5% hebben bedragen)
tot een diepte van 40 resp. 80cm door het
zand werd gefreesd. Het doorwerken van het
zuiveringsslib had een gunstige invloed op de
groei van Euramerikaanse populier (Populus
x euramericana 'Serotina') en zwarte els
(Alnus glutinosa) [Hazevoet, 1976].
In 1972werd een gedeelte van dit proefveld
gerooid en een nieuwe beplanting aangelegd.
In de daaropvolgende jaren bleek dat de
meeste loofboomsoorten op de behandelingen met zuiveringsslib goed groeiden
totdat de droge zomer van 1976hieraan een
wending gaf. De grasondergroei, die zich
inmiddels had ontwikkeld, hadeen negatieve
invloed op de groei van esdoorn (Acer
pseudoplatanus), zilveresdoorn (Acer
saccharinum), zomereik (Quercus robur), es
(Fraxinus excelsior), wilde kers (Prunus
avium) en Hollandse iep (Ulmusxhollandica
'Vegeta'), terwijl witte populier (Populus
alba 'Raket'), grijze populier (Populusx
canescens) en ruwe berk (Betuia pendula)
weinig hinder ondervonden. Deze uitkomst
betekent niet dat deze manier van grondverbetering moet worden ontraden maar wel
dat men rekening moet houden met stimulering van grasgroei door zuiveringsslib,
hetgeen een vermindering van de boomgroei
tot gevolg kan hebben [Van den Burg en
Peeters. 1978].
4. Havenslib: van grondverbeteringsmiddel
naarsubstraat voor bomen
Ongeveer tegelijk met de opkomst van de
zuiveringsslibproblematiek werd de aandacht
opgeëist door het slib uit de Rotterdamse
havens. Dit havenslib had men zich in de
vijftiger jaren voorgesteld als cultuurgrond,
maar in de loop van de tijd raakten de
slibstortgronden meer en meer bekend om
hun voor landbouwkundig gebruik
ongunstige eigenschappen (zware metalen,
pesticiden, PCB's) waardoor naar andere
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bestemmingen moest worden uitgezien
[Peeters en Stuurman. 1981 :Van Wijk e.a.,
1974).
Het in de Broekpolder te Vlaardingen
opgespoten havenslib blijkt in veel opzichten
overeen te komen met zuiveringsslib (tabel
I). In 1970 en 1971 isop dit havenslib een
beplanting met Euramerikaanse populier
(Populus x euramerkana 'Robusta'),
Hollandse iep(Ulmusxhollandica 'Belgien'),
es {Fraxinus excelsior), esdoorn {Acer
pseudoplutunus) en zomereik (Quercus
robur) aangelegd. Alsvulhoutsoort is o.a.
zwarte els (Alnusglutinosa) aangeplant. De
groei en ontwikkeling van de hoofdboomsoorten populier, iep.esen esdoorn istot nu
toe goed te noemen (afb. 1).De ontwikkeling
van de zomereik isde laatste jaren achteruitgegaan en verschijnselen van kalkchlorose
(ijzergebrek) nemen toe. De esdoorn heeft
incidenteel aan enige zoutschade geleden
(havenslib isnogenige jaren nahet opspuiten
tamelijk zout) en vertoont lichte verschijnselen van mangaangebrek. dieechterde groei
niet nadelig beïnvloeden. Overigensis
mangaangebrek ook goed bekend bij graangewassen dieopdit substraat worden geteeld.
De zwarte els heeft zich minder goed
ontwikkeld dan wasverwacht en vertoont

Afb. 1 -

Hoogtegroei-ontwikkeling

indirect in de menselijke consumptie
terechtkomen. De vraag rees nuof
zuiveringsslib—naaranalogievan havenslib bruikbaar isalssubstraat voor loofbomen, en
dan vooral het zuiveringsslib dat wegens het
zware-metaalgehalte niet geschikt isvoor
afzet in de landbouw. Men gaat dan wel uit
van degedachte dat hetconcentreren van het
zuiveringsslib op stortterreinen - met
voorzieningen tegen verontreiniging van het
grondwater-de voorkeur verdient. Deze
stortterreinen zouden dan o.a. met
loofbomen kunnen worden beplant. Het
uitgangspunt dat zuiveringsslib als grondverbeteraar of alsmeststof kan dienen isdan
geheel verlaten. Deze gedachte ligt voor de
hand omdat het verspreiden van zuiveringsslib over grote oppervlakten weliswaar op
korte termijn een oplossingvande problemen
geeft maar op lange termijn bezwaarlijk kan
zijn.

TABEL I- Samenstelling vanhavenslib inde Broekpolder
IVlaardingen) en degemiddelde samenstelling van
zuiveringsslib (gehalten vande droge stof).
Broekpolder
terrein A

(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(me/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)

-

7.3
29

7.3
29

12.9
19.0
0,48
0.54
3.72

11.7
13,7
0,33
0.43
4.33

1.148
213
308
10.2
fi.8 1
287

1.068
195
292
9.9
6.43
279

-

-

pH-KCl
lutum (%)
organische
stof (%)
CaC03(%)
N-totaal (%)
PjO s -totaal(%)
N-org(%)
Zn
Cu
Ph
Cd
Hg
Cr
Ni

Gemiddelde
samenstelling
van zuiveringsslib

Broekpolder
terrein B

48.0
8.3
3.08
4.39
6.42
1.650
420
250
8
10
130
30

verschijnselen van stikstofgebrek. De
oorzaken hiervan zijn nog niet bekend.

Hieronder wordt ingegaan op de groei en
ontwikkeling van loofboomsoorten op
zuiveringsslib vanverschillende herkomst, op
de opname van zware metalen door
loofbomen en opdeeersteresultaten van een
beplantingsproef op zuiveringsslib. Het gaat
hier om resultaten van gezamenlijk onderzoek van het Instituut voor Bodem-

5. Zuiveringsslibalssubstraat voor bomen
In het voorgaande wassprake van de groei
van boomsoorten op met zuiveringsslib
gemengde grond en op havenslib. Dit laatste
iseen substraat dat ongeschikt wordt geacht
voor de teelt van gewassen, die direct of

van loofhoomsoonen op havenslib

(Broekpolder).
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TABEL II - Chemische samenstelling vandeterreingrond (zandgrond 1Bienvandeverschillendesoorten zuiveringsslib,
inmgperkgdroge stof. Abnormaal hogegehalten zijn vetgedrukt.
terreingrond
slib Assen
slib Drachten
slib Leiden
slib Heerenveen

Fe

Mn

Zn

Cu

Pb

Cd

2.900
30.500
20.400
12.000
45.000

50
300
394
385
777

26
1.600
860
1.700
5.700

6
730
470
425
1.430

21
315
215
225
530

0,3
7
8
125
9

Cr
2
26
250
415
550

18
48
340
1.070
1.830

TABEL [II — Gemiddelde jaarlijkselengtegroeivanloofboamsoorten opterreingrond (zandgrond) enzuiveringsslib inde
jaren I974tlm 1977,incm.

aanleg
in 1974

aanleg
n 1976

Zomereik

Zwarte
els

Berk

Esdoorn

Gemiddeld
rangordecijfer per
substraat*

terreingrond
slib Assen
slib Drachten
slib Leiden
slib Heerenveen

200
185
152
141
178

99
85
68
58
56

63
61
57
52
43

139
1 13
113
93
1 16

107
117
87
97
101

104
99
93
88
85

1.3
1.9
3.6
4.3
3.9

* 1= goede groei;

S— slechte groei.

Popu er

vruchtbaarheid enhetRijksinstituut voor
onderzoek indebos-en landschapsbouw 'De
Dorschkamp', uitgevoerd ophetterrein van
eerstgenoemd instituut, alsmede op een met
zuiveringsslib afgedekte vuilstort vande
gemeente Tilburg.
5.1. Eersteproef mei loojboomsoorten op
zuiveringsslib, iningegraven containers (1974
tlm 1977)
Deze proef omvatte devolgende
behandelingen:
—substraten: (a)terreingrond: zandgrond,
afkomstig van hetterrein van hetInstituut
voor Bodemvruchtbaarheid; (b)zuiveringsslib uit Assen. Drachten, Leiden, Heerenveen
(ca. 4maanden oud. ontwaterd op droogbedden) enApeldoorn (verhit tot 150°C bij
lOatm);
- loofboomsoorten: Euramerikaanse
populier (Populusxeuramericana 'Zeeland'),
zomereik (Quercus robur), zwarte els (Abuis
glutinosa). ruwe berk (Betuiapendula) en
esdoorn (Acerpseudoplatanus).
De bomen werden inevenwijdige rijen
geplant, inkuilen van 1.0 x 1.0 x(1,8 m.
waarvan dewanden waren bekleed met
plastic folie, endie waren gevuld met

zuiveringsslib. Per rij (bestaande uit één
boomsoort) werden steeds vier opeenvolgende kuilen met hetzelfde slib gevuld,
behalve debeide aan deuiteinden vande
rijen, die met zandgrond afkomstig vanhet
terrein vanhetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid waren gevuld endiendenals
controlebehandeling.
De zware-metaalgehalten van het zuiveringsslib vindt men intabel II.
De proefopzet istijdens de proefduur
grotendeels ongewijzigd gebleven. Alleen
werd eenvan detwee rijen populierenna
twee groeiseizoenen inhetvoorjaar van 1976
gerooid envervangen door nieuwe planten.
Het slib van Apeldoorn blijft verder buiten
beschouwing omdat het sterk anaëroobwas
en deboomwortels tussen dezomen vanhet
plastic folie indeomringende grond
doordrongen.
Van alle boomsoorten wasde lengtegroei
vanaf het tweedejaar naplanten beterdande
voor deze soorten alsgemiddeld te
beschouwen groei, behalve bijdein 1976
geplante populieren. Op de als controle
dienende zandgrond wasdegroei beter dan
op het zuiveringsslib,maardat behoeft niette
verwonderen omdat deze zandgrond van

goede kwaliteit was.Devoorzieningmet N. P
en Mg is- teoordelen naar debladsamenstelling—op de zuiveringsslibsubstraten
steeds goed geweest. Erwaren aanwijzingen
dat deK-voorziening van esdoornen
populier niet optimaal wasen bijdeeerste
soort islicht K-gebrek waargenomen.
Duidelijke verschijnselen van zwarc-metaalvergiftiging hebben zich tijdens deproef niet
voorgedaan. Wel trad opde metaalrijke
slibsoorten van Leiden en Heerenveen
chlorose opbij populier, bladrandnecrose bij
esdoorn enbeide symptomen bij zwarteels
en ruwe berk.Te oordelen naarde rangordecijfers van degemiddelde jaarlijkse
lengtegroei (tabel III)nam dekwaliteit van
de substraten afin devolgorde: terreingrond
> Drachten > Assen > Heerenveen >
Leiden. Devolgorde wasregelmatiger voor
populier (aangelegd in 1976), zomereiken
esdoorn dan voordeandereboomsoorten, en
correspondeerde globaal met hettoenemend
gehalte aanzware metalen indesubstraten.
Ten aanzien van degehalten aan (zware)
metalen zoalsdieinhetbladzijn aangetroffen
kan devolgende indeling worden gemaakt:
—Fe.CrenPb: geen verschillen tussen
terreingrond enzuiveringsslib;
—Cu: alleen bij zomereik enzwarteels
werden ophetCu-rijke slibvan Assenen
Heerenveen hogere gehalten inhetblad
gevonden dan opde terreingrond;
—Zn,Cd en Ni: bij alle boomsoorten
werden hogere gehalten inhet blad gevonden
op zuiveringsslib: ZnophetZn-rijke slibvan
Assen enHeerenveen; Cdophet Cd-rijke
slib van Leiden; Niophet Ni-rijke slibvan
Drachten, Leiden en Heerenveen;
—Mn: bijalle boomsoorten werden opde
slibsubstraten hogere gehalten inhetblad
gevonden dan opde terreingrond .
Het blijkt dat deZn-,Cd-en Ni-gehaltenvan
het substraat totop zekere hoogte weerspiegeld zijn indedito gehalten van hetblad.
Ten aanzien vanCu geldt ditvoor
Cu-accumulerende soorten alszomereik en
zwarte els. Voor Mn washetverband tussen
gehalten insubstraat enblad minder

TABEL IV- Variatiein chemische samenstelling van hel blad vanpopulier op terreingrond (zandgrond IB) enzuiveringsslib; gehalten inmgper kgdrogestof.
Sterk verhoogde gehalten zijn vetgedrukt.

terreingrond IB
slib Assen
slib Drachten
slib Leiden
slib Heerenveen

Fe

Mn

Zn

Cu

Pb

Cd

62 - 74
78- 85
69- 76
70-75
52-79

4 5 - 82
223 - 328
139-348
145-508

170-476
264 - 334
2 15 - 3 5 7
210-420
423-894

2.2 - 7.9
5.3 - 8.5
4.7- 7.6
3.3- 5.3
5.2-6,4

1.6- 5.6
0.6-6.0
1.1 - 5 . 9
1.5 - 6 . 0
1.2-5.8

0 . 6 - 2.6
1.5- 4,0
1.6- 6.4
4,7 - 27,8
0 . 6 - 2,9

158-584

Ni

0 , 3 - 1,3
• 0,3 - 1.8
6 , 3 - 14.5

15,2-57.0
12.1 - 6 5 . 0

Cr
0 . 2 - 1,5
0 , 2 - 1.7
0.1- 1.3
0.1 - 1.4
0.2-3.4

TABEL V— Variatieinchemische samenstelling van het blad van zomereik opterreingrond izandgrond Uil enzuiveringsslib: gehalten inmgper kgdrogestof.
Sterk verhoogde gehalten zijn vetgedrukt.

terreingrond IB
slib Assen
slib Drachten
slib Leiden
slib Heerenveen

-e

Mn

Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Cr

78 - 97
67 - 79
71 - 88
69- - 104
67- - 133

1 5 5 - 306
502 - 1.232
590- 708
1 9 4 - 678
5 1 8 - 1.320

4 7 - 68
6 5 - 134
3 8 - 80
41 - 73
128-315

6 . 2 - 7.2
13,7-23,1
7 . 8 - 13.0
4 , 4 - 7,6
7,7 - 23,8

1,9-3.7
1,1 - 3 , 7
2,1- 3,4
1,1 - 4 . 8
1.2-4.6

0,15 - 0 . 2 0
0.20-0.36
0.21 - 0 . 5 0
0,46 - 0,70
0.20-0.36

0 . 4 - 1.3
1.2- 4.5
15.0-22.0
21 - 8 0
2! - 8 8

0.0 - 1.3
0 . 3 - 1.1
0 . 0 - 1.4
0,2- 2.3
0 . 4 - 1,6
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duidelijk, en bij de elementen Fe,Cren Pb
was van enige relatie geen sprake.
De tabellen I V e n V geven een indruk vande
variatie in zware-metaalgehalten tijdens de
proef. Bemonstering van het volgroeide
zomerblad vond steedsinaugustusplaats. De
variatie isvooral groot voor de elementen
Mn, Zn,Cd enNi,maarveelkleinervoor Fe.
Cu, Pb en Cr. Van consistente verschillen
tussen de vegetatieperioden kan niet worden
gesproken.
Tabel VI toont de verschillen in metaalaccumulatie tussen de boomsoorten op
terreingrond en metaalrijk slib.Het blijkt dat
deze verschillen vooral tot uiting komen op
metaalrijk slib.Preferentiële opname vond
men voor:
- Zn en Cd: bij populier en ruwe berk;
- Cu: bij zomereik en zwarte els;
- Ni: bij zwarte els.
Een conclusie uit dit overzicht isdat de
zware-metaalopname niet alleenalseen door
het substraat bepaald proces isop te vatten,
maar dat preferenties van de boomsoorten
zelf een grote rol spelen.
5.2. Tweede proef met loofboomsoorten op
zuiveringsslib iningegraven containers (1978
t/m 1980)
De hiervoor beschreven proef moest in 1977
worden afgebroken omdat een aantal bomen
te groot werd in verhouding tot de bewortelbare ruimte vanslechts0,8m 3perboom.Om
de gevolgen van het verouderen van
zuiveringsslib te kunnen nagaan, werd in het
voorjaar van 1978een nieuwe containerproef
begonnen met het zuiveringsslib dat uit de
periode 1974 t/m 1977was overgebleven.
De onderzochte loofboomsoorten waren
esdoorn (Acerpseudoplatanus), zwarte els
(Alnus glutinosa), zomereik [Quercus robur)
en beuk (Fagus sylvatica). Wegens storingen
in de watervoorziening moest deze proef na
drie jaar worden beëindigd. Desondanks kon
worden geconcludeerd dat lengtegroei en
stikstofvoorziening van alle soorten slechter
waren dan in de periode 1974 t/m 1977 en
dat vooral de K-voorziening op zuiveringsslib
achteruitging, hetgeen leidde tot zichtbare
K-gebreksverschijnselen.
Ook een toenemende zware-metaalvergiftiging—met name op het zuiveringsslib van
Leiden en Heerenveen - z a l tot die verminderde groei hebben bijgedragen. Uit
onderzoek van De Haan [1978] is gebleken
dat zuiveringsslib in korte tijd veel kalk kan
verliezen, waardoor de giftigheid van de
zware metalen voor de plant toeneemt,
terwijl dit door toediening van kalk weer
ongedaan kan worden gemaakt. Verder kan
afbraak van de in zuiveringsslib aanwezige
organische stof met een toenemende
mobilisatie van zware metalen gepaard gaan.
In de hierboven beschreven proef isde pH in
de proefperiode 1974t/m 1977 gemiddeld
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TABEL VI —Zware-metaalgehalten inhetblad vanloofboomsoorten op terreingrond (zandgrond IB) en
zuiveringsslib, rijk aanzwaremetalen; gehalteninmgper kg drogestof. Sterk verhoogdegehaltenzijn vetgedrukt.
Populier

Zomereik

Zwarteels

Ruwe berk

Esdoom

Zn-gehalte op
terreingrond IB
slib Heerenveen

170- -476
423- -894

47- - 68
128- -315

9 0 - - 138
306 - -419

3 6 3 - 527
963- 1.284

4 8 - 57
315-453

Cu-gehalte op
terreingrond IB
slib Heerenveen

~» 1
- 7,9
5.2- - 6.4

6,2- - 7,2
7,7- - 23,8

9.2- - 11.8
11,5- - 16.1

7 . 0 - 7.9
7 . 7 - 8.2

3 . 4 - 8.2
2 . 2 - 4.9

Cd-gehalte op
terreingrond IB
slib Heerenveen

0,6 - - 2.6
4.7- -27.8

0,15- - 0.20
0.46- - 0.70

0,10- - 0.40
0.70- - 2.50

0 , 1 0 - 0.62
7,5 - 17.0

0 , 0 - 0.90
2 , 7 - 4.9

Ni-gehalte op
terreingrond IB
slib Heerenveen

0.3 - - 1.3
12.1- - 65,0

0,4- - 1.3
21 - -88

0.9- - 1.8
63 - -120

0 , 1 - 1,9
39 - 72

0 . 1 - 1.6
19 - 3 6

TABEL VII — Toxische hoeveelheden vanafzonderlijk toegediendezwaremetaleninmgperkgsubstraatvoorpopulier op
zuiveringsslib vanhuishoudelijke herkomst (Leeuwarden). Tervergelijkingde hoogstezware-metaalgehaltenvan hel
zuiveringsslib van Leiden en Heerenveen.
toxische hoeveelheid toegevoegd
aan slib Leeuwarden
oorspronkelijke samenstelling
slib Leeuwarden

Zn

Cu

1.300

1.000

Pb

Cd

Ni

> 3.000

300

600

> 3.000

Cr

.300

.070

^20

totale zware-metaalgehalten
met toxische werking na toediening
van het metaalzout

3.600

2.070

> 3.520

309

650

> 3.235

hoogste zware-metaalgehalten
in het slib van Leiden en Heerenveen

5.700

1.430

530

125

550

1.830

Afb. 2 - Hoogtegroei-ontwikkeling vanEuramerikaansepopulier ('Robusta') op zuiveringsslib (Tilburg).
gemiddelde hoogte
<mt

zuiveringsslib

zwarte grond

(volumepercentages»
0
50
75
100

100
50
25
0

hoogtegroeiontwikkelmg
van de beste groeiklasse
volgens de groei- en
opbrengsttabel

planttijdstip
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slechts met 0,1 pH-eenheid perjaar gedaald.
Dit lijkt niet veelmaartoch isvoorzichtigheid
geboden met het gebruik van zuiveringsslib
als substraat voor loofbomen wanneer de
gehalten aan Zn, Cd en Ni de voor
zuiveringsslib afkomstig van huishoudelijk
afvalwater geldende normen aanmerkelijk
overschrijden, zoals in het slibvan Leiden en
Heerenveen.
5.3. Zuiveringsslib alsafdekmateriaal voor
vuilstorten
In het voorjaar van 1977iseen praktijkbeplantingsproef aangelegd op een
vuilstortterrein van de gemeente Tilburg.
Deze vuilstort isafgedekt met zuiveringsslib
en zandgrond in verschillende mengverhoudingen (volume-aandeel van het slib:
0; 50; 75 en 100%). Het afdekmateriaal
werd in 1977beplant met Euramerikaanse
populier (Populus x euramericana
'Robusta'). zomereik {Quercus robur), ruwe
berk (Betuiapendula), esdoorn ( Acer
pseudoplatanus), es (Fraxinus excelsior) en
zwarte els (Alnus glutinosa).
Tot nu toe zijn de resultaten bevredigend,
ook op de behandeling met 100volumeprocent zuiveringsslib. Een indruk van de
lengtegroei-ontwikkeling van populier geeft
afb. 2. De lengtegroei van populier op de
behandelingen met zuiveringsslibwijkt tot nu
toe weinigafvandievande beste groeiklasse
van populier in Nederland. Helaas isdeze
proef enig in haar opzet en de behoefte aan
meer proeven met beplantingen op
zuiveringsslibalsafdekmateriaal ofalsstortis
groot.
5.4. Potproef met toxische doses zware
metalen in zuiveringsslib alssubstraat
In een pogingdeeffecten vande afzonderlijke
zware metalen in zuiveringsslib te bepalen,
werden ineen potproef eenjarige planten van
Euramerikaanse populier (Populus x euramericana 'Robusta') geplant op zuiveringsslib afkomstig van huishoudelijk afvalwater
(Leeuwarden). Hieraan werden metaalzouten (acetaten) toegevoegd in hoeveelheden van 50-250 mg/kg substraat voor Cd,
125-165 voor Ni, 250-1.250 voor Cu en
500-2.500 voorZn.Pben Cr[Smilde. 1981].
Door interpolatie kon de toxische dosis voor
elk afzonderlijk toegediend metaal worden
vastgesteld (tabel VII). Wanneer de toxische
dosis wordt opgeteld bij de hoeveelheid
metaal die 'van nature'alinhet slib afkomstig
van huishoudelijk afvalwater aanwezigwas,
blijkt dat waarden worden verkregen die
(aanzienlijk) hoger zijn dan in de metaalrijke
slibsoorten van Leiden en Heerenveen
voorkomen (zie 5.1.), behalve voor Zn,
terwijl bij Ni de schadelijke grens wordt
benaderd. Met enige voorzichtigheid mag
men hieruit concluderen dat in het
metaalrijke slibvan Heerenveen Zn de enige

component isdie mogelijk enige schade
de beplanting heeft veroorzaakt.

aan

6. Conclusies
Zuiveringsslib iseen materiaal van zeer
uiteenlopende samenstelling en eigenschappen, die bovendien in de loop van de
tijd sterk kunnen veranderen (kalkuitspoeling. afbraak van organische stof).
Beplantingsadviezen voor zuiveringsslibstortterreinen kunnen daarom slechts onder
voorbehoud worden gegeven. De noodzaak
van onderzoek in beplantingen op
zuiveringsslib van verschillende herkomst
blijft noodzakelijk. Bossen in Nederland
bieden bijna geen mogelijkheden voor afzet
van zuiveringsslib. Havenslib isvoor een
aantal loofboomsoorten een geschikt
substraat.
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Twijfel over zure regen mag
maatregelen niet ophouden
Het staat nog lang niet vast hoe en in welke
mate zure regen schade aan de natuur
toebrengt. Gezien echterhetsnel toenemend
tempo waarin de Europese bossen aan het
wegkwijnen zijn moeten met spoed maatregelen genomen worden om de stoffen, die
verantwoordelijk geachtworden voordezure
neerslag, zoveel mogelijk terug te dringen.
Dit stelden wetenschappersenpoliticivast op
een driedaagse conferentie van de Europese
Gemeenschap in Karlsruhe. De bijeenkomst
was belegd om zoveel mogelijk wetenschappelijke informatie te verzamelen voor het
opstellen van een programma. Verschillende
uitkomsten van het onderzoek naar de zure
regen blijken met elkaar in tegenspraak. Het
vermoeden bestaat dat de neerslag van
zwaveldioxyde en stikstofoxyde. veroorzaakt
door energiecentrales, de industrie en het
verkeer, een belangrijke factor is. Het is
echter niet zeker dat deze luchtverontreinigende stoffen deenigeboosdoeners zijn.
De Europese Commissie zal,zo kondigde de
heer Narjes aan, de komende weken veertig
onderzoeksprojecten uit alle lidstaten met
betrekking tot de zure neerslag steunen.
Hiermee iseen bedrag van ruim 8 miljoen
gulden gemoeid. Voorts heeft de commissie
de ministerraad voorgesteld de komende
twee jaar 13,5 miljoen gulden uit te trekken
voor milieu-onderzoek met als zwaartepunt
de luchtverontreiniging.
Dat er directe maatregelen nodig zijn blijkt
duidelijk uit de schade die de Europese
bossen thans ondervinden, alleen alin
Duitsland isophet ogenblik 560.000 hectare
bos aangetast. Van de andere lidstaten zijn
nog geen cijfers beschikbaar, maar ook uit
Frankrijk, Oostenrijk, het Noorden van
Italië, Denemarken, Griekenland en
Nederland komen berichten over het verval
van bossen.
De Europese Commissie maakt zich niet
alleen zorgen over de achteruitgang van de
natuur, maar vooral ook om de werkgelegenheid in de bosbouw. Deze tak van
bedrijvigheid heeft 1,4 miljoen werknemers
indienst. Dit is5,5 procent vanalleindustriearbeiders. Erzijn bijna netzoveel bosbouwers
in de EG als automobielwerkersof werknemers in de chemische industrie. Het
dagelijks bestuur van de gemeenschap wil
dan ook allesdoen omdewerkgelegenheid in
de bosbouw te waarborgen door de
35 miljoen hectare bos in Europa instand te
houden.

