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beantwoorden ofhelder, plantenrijk water
mogelijk is terwijl dewaterbodem ernstig verontreinigd is.
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Om devraag te beantwoordenzijn ronde
experimentele vijvers (mesocosmsj van 4,5
kubieke meter (diameter 2meter, waterdiepte
1,5meter) gebruikt. In deze vijvers zijn waterbodems aangebracht met een verschillend verontreinigingniveau: klasse o(schoon),klasse2
en klasse4(ernstig verontreinigd). Elke waterbodem werd in tweevoud getest. Vervolgens
zijn allevijvers gevuld met relatief schoon
oppervlaktewater uit het Markermeer. Hiermee isooknatuurlijk fyto- en zoöplankton
geïntroduceerd. Om delevensgemeenschap te
completeren is in elkevijver bovendien eenzelfde hoeveelheid (qua soorten en dichtheid)
macrofauna (onder andere watcrslakken),
kreeftachtigen en waterplanten (waterpest)
uitgezet.Na een fase van twee maanden waarindelevensgemeenschap kon acclimatiseren,
isin tweeopelkaar volgende groeiseizoenen
(maart t/mjuni 2003en 2004)de ontwikkeling
indevijvers gevolgd5''6'.
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Algemene ontwikkeling
° P veelplaatsen isnog (historische) waterbodemverontreiniging aanwezig. Hoewel diversesaneringsoperaties lopen,ontbreken demiddelen om opkorte termijn alleverontreinigde locatiesaan te
pakken diegesaneerd moetenworden. Veelwaterbeheerders vragenzichnamelijk afofin allegevaifen van ernstige waterbodemverontreiniging, dezevervuiling deontwikkeling belemmert van h «
eralogischstreefbeeld. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier speeltdezevraag al een
aantaljaren. Het hoogheemraadschap enT N O hebben onderzoek verricht naar derelatie tussen
(ernstige]waterbodemverontreiniging enhetaquatisch ecosysteem.De resultatengeven aan dat,
althans m deonderzochtegevallen, helder enplantennjk water haalbaar isondanh ernstige waterbodemvcrontreiniging.Weltraden bepaalde effecten opdemacrojaunagemeenschap op.Meerspecifiek omschreven ecologischedoelstellingen, zoals de'goedeecologischetoestand' volgensde Kaderrichtlijn Water, zouden daardoor weleensniet haalbaar hunnen zijn. Meer onderzoek naar derelatie
tussenwaterbodemverontreinigmg endezeecologischetoestand isdaarom noodzakelijk. Deze noodzaak wordtookonderschreven doorhetEuropeseSedimentNetwerk SedNet.
In het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier isop veel
plaatsen sprakevan matige tot ernstige waterbodemverontreiniging. Bijna een kwart van de
waterbodems valt in verontreinigingklasse 3of
4-Het isniet mogelijk om op korte termijn alle
verontreinigde locaties tesaneren. Devraag is
°fdat inallegevallen ookwel nodig is.In hoeverreisde waterbodemverentreiniging
immers daadwerkelijk remmend voorde ontwikkeling van het aqiiatischecosysteem tot
helderen plantenrijk water':het ecologische
streefbeeld volgens WHP-2vande Provincie
Noord-Holland? 1 '. Kan in het oppervlaktewater dit ecologischestreefbeeld gehaald
wotden,ondanks de waterbodemverontreiniging?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft deafgelopenjaren geprobeerd
• vraag tebeantwoorden, om een basis te
nebben voorhet prioriteren van saneringen. In
eenvooronderzoek2' zijn zeslocaties chemisch

en met bioassays beoordeeld. Bepaalde,
chemisch gesproken, ernstig verontreinigde
locaties blijken geen toxisch effect tehebbenin
bioassays (zietabel 1).Andersom wordt soms
weleen effect geconstateerd in bioassays terwijl het sediment chemisch gesproken onder
klasse 2valt.Dezediscrepantie komt enerzijds
door debeperkte biobeschikbaarheid van verontreinigingen, anderzijds door het feit dat
slechts een beperkt aantal stoffen chemisch
geanalyseerd wordt.Daarom worden steeds
nadrukkelijker vraagtekens gezet bij de relatie
tussen deverontreinigingsklasse-indeling en
deeffecten ophet ecosysteem''.Voor Hollands
Noorderkwartier is-in afwachting van de
nadereen specifieke uitwerking van deecologischedoelen ;toestand) volgens de Kaderrichtlijn Water4'-het hierboven reeds
gen.oemdWHP-2streefbeeld, 'helder, planteniijk water', leidend. Daarom heeft het hoogheemraadschap samen metTNOeen verkennend onderzoek uitgevoerd, om devraag te

Inalleexperimentele vijvers isvanaf het
begin vandemetingen (maart 2003)sprake van
helder water. Erzijn weinig (planktonische)
algen aanwezig; in het eerste groeiseizoen
(2003)neemt het gehalte chlorofyl-a (maat voor
algenbiomassa) afvan ongeveer 10Mg/l in
maart tot minder dan 3 ug/1injuli.Alleen in
devijvers met klasse 2-sediment issprake van
een beperkte voorjaarsbloei: tot ongeveer
15pg/1in april.Ook in 2004blijft het water
helder, met een lagealgenbiomassa (minder
dan 10Mg/1chlorofyl-a). De geïntroduceerde
waterpest ontwikkelt zichd^.nookgoed en
vormt eindjuni eendichte vegetatie. In de
winter van 2003-2004zijn de waterplanten
afgeknipt, maar het volgende voorjaar geeft
hetzelfde beeld.Aan het eind vande meetperiode (juli 2004)zijn ergeen significante verschillen in dehoeveelheid waterplanten tussen
dedrie verschillende waterbodems. Het water
in devijvers ismatig voedselrijk en stikstofen
fosfor voldoen aan de MTR-niveaus (maximum
toelaatbare risico).Devijvers zijn stikstofgelimiteerd en vanafmaart/april is silicaat
uitgeput.

Effecten van verontreiniging
Het meest opvaL nde verschil tussen de
ecosystemen isdat in beide vijvers met klasse
4-sediment dewaterslakken zijn verdwenen.
Aanhet eind van demeetperiode van 2003
kwam depoelslak niet meer opdewanden vaa
devijvers voor en wasdepopulatie blaashorenslakken gedecimeerd. In het voorjaar van
2004zijn dezeslakkensoorten opnieuw in de
vijvers met klasse4-sediment geïntroduceerd,
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DeexperimentelevijversophetterreinvanTNOinDenHelder,waarinhetonderzoekisuitgevoerd.

maar ookdezewaren na verloop van tijd verdwenen. Deoorzaak hiervan isniet aantoonbaar, maar een toxisch effect van metalen kan
zeker niet worden uitgesloten, omdat bekend
isdat slakken gevoeligzijn voorde zware
metalen die indeverontreinigde waterbodem
aanwezigzijn7''8'. De macrofaunasamenstellingismet zogeheten 'litter traps' bemonsterd.

Tabel1:

Hier valt op dat vaakeen positief verband
bestaat tussen deverontreinigingsgraad van
het sediment en het aantal waterpissebedden
inde'litter traps'.Dit geldt voor delaatste (van
drie) bemonstering in 2003en voorde laatste
drie(van vier)bemonsteringen van 2004.Significante verschillen inde fyto- en zoóplanktonsamenstellingzijn niet waargenomen. Wèlis

defytoplanktonbiomassa (uitgedrukt als het
gehalte chlorofyl-a) in het water boven de klasse4-waterbodem steeds lager dan boven de
andere twee waterbodems.

Effecten van waterbodemtype
Devijvers met de klasseo-en klasse4-verontreiniging hebben eenzeer vergelijkbaar

Chemischeenecotoxicologischebeoordelingvanzeslocatiesmetverontremujdewaterbodem.

bodemtype
chemie:
verontreinigingsklasse
belangrijkste verontreiniging
bioassays, kortdurend:
bacterie (Microtox)
raderdiertje (Rotoxkit)
kreeftachtige (Thamnotoxkit)
gevaar aannemelijk gemaakt?
chemie
bioassays
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gehalte organische stofen lutum, waardoor
het makkelijker aanneembaar isdat eventuele
verschillen in ontwikkeling relateerbaar zijn
aan het verschil inde mate van verontreiniging.Deklasse 2-waterbodem bevat echter
tweemaalzoveel organische stofen lutum als
deklasseo-en4-waterbodems (zie tabel 2).Dit
heeft zijn weerslag opdeontwikkeling in de
klasse 2-vijvers: het isvoedselrijker (totaal-P,
Kjeldahl-N) en bevat meer ionen(EGV).
Ditisnaar allewaarschijnlijkheid de
redendat in 2003in devijvers met klasse 2wèl
een (kortstondige) algenbloei optreed en bij de
klasseoen4verontreiniging niet. Ook in het
tweedejaar (2004)isdealgendichtheid het
hoogst indevijvers met klasse 2-verontreinigmg.Dit heeft echter gedurende de looptijd
van het onderzoek niet tot significante verschillen in de macrofaunasamenstelling
geleid.

Conclusies en discussie
Debelangrijkste conclusie van dit verkennende experiment isdat waterbodemverontremigmgniet noodzakelijkerwijs een beperking isvoorhet bereiken van helder,
plantenrijk water.Deze toestand werd in alle
vijvers -ongeacht deverontreinigingsgraad bereikt.Dat deze toestand niet in het veld
gevonden wordt, ligt waarschijnlijk aan de
specifieke experimentele condities.In de vijversisdewindwerking sterk verminderd en er
isgeen visgeïntroduceerd, waardoor opwoehngvanbodemmateriaal nauwelijks plaatsvindt en het water helder wordt.Dit vermoeen kan worden bevestigd met waarnemingen
m hetveld.In het Ilperveld leidde het plaatsen
vanschotten en daardoor het verminderen van
opwoelmgooktot helder water met waterplanten boven een klasse 4-waterbodem5).
Detweede conclusie isdat de doelstelling
elder,plantenrijk water', dievoordit onderzoekwasgeformuleerd opbasis van het WHP-2
vandeProvincieNoord-Holland, waarschijn'Jkhaalbaar isboven een verontreinigde
waterbodem, maar dat het halen van een specil
-kere,meer uitgewerkt geformuleerde doelstelling,zoalseen 'goedt ofpotentieel goede
zologische toestand' volgens de Kaderrichtlijn
Water mogelijk lastiger is.In dit experiment
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lijkt het namelijk aannemelijk dat de waterbodemverontreiniging weleffect heeft op de
structuur vandelevensgemeenschap (ontbreken van slakken).Dit iséén van de parameters
waaraan deecologische status volgens deKRW
moet worden afgemeten10'.
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Typering van de.gebruikte waterbodems.
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