
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindrapport 
 
 
J.H. Faber (Alterra) 
J.J.C. van der Pol (Alterra) 
N.W. van den Brink (Alterra) 
 
 
 
 
 
 
 
februari 2004 
 
Gouda, SKB 
 
 
 
 
 
 

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem

 
SV-027 

 

Verificatieonderzoek  
Ecologie Krimpenerwaard 

 
Verificatie van de risico's van bodemverontreiniging  

in de Krimpenerwaard 



 

Auteursrechten 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SKB. 
Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te 
citeren in artikelen, scripties en boeken mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede 
de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt, "©"Verificatieonderzoek Ecolo-
gie Krimpenerwaard - Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen in de Krimpener-
waard", februari 2004, SKB, Gouda." 
 
Aansprakelijkheid 
SKB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid 
niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ie-
der gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker 
en SKB sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, ie-
dere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave 
en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove 
schuld zijdens SKB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyrights 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording 
and/or otherwise, without the prior written permission of SKB. 
It is allowed, in accordance with article 15a Netherlands Copyright Act 1912, to quote data from 
this publication in order to be used in articles, essays and books, unless the source of the quo-
tation, and, insofar as this has been published, the name of the author, are clearly mentioned, 
"©"Verification study Ecology Krimpenerwaard", February 2004, SKB, Gouda, The Nether-
lands."  
 
Liability 
SKB and all contributors to this publication have taken every possible care by the preparation 
of this publication. However, it can not be guaranteed that this publication is complete and/or 
free of faults. The use of this publication and data from this publication is entirely for the user's 
own risk and SKB hereby excludes any and all liability for any and all damage which may result 



 

from the use of this publication or data from this publication, except insofar as this damage is a 
result of intentional fault or gross negligence of SKB and/or the contributors. 
 



 I 

Titel rapport SKB rapportnummer 
Verificatieonderzoek Ecologie Krimpenerwaard SV-027 
Verificatie van de risico's van bodemverontreinigingen 
in de Krimpenerwaard Project rapportnummer 
 SV-027 
Eindrapport 
 

Auteur(s) Aantal bladzijden 
J.H. Faber Rapport: 26 
J.J.C. van der Pol Aantal Bijlagen: 4 
N.W. van den Brink 
 

Uitvoerende organisatie(s) (Consortium) 
Alterra (J.H. Faber en J.J.C. van der Pol, N.W. van den Brink) 
Royal Haskoning 
Wageningen Universiteit  
Van der Brugge Communicatie Advies  
 

Uitgever 
SKB, Gouda 
 

Samenvatting 
De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontrei-
niging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico’s te ondervangen door 
afdekken met 30 cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaard-
maatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico’s, verspreidingsrisico’s en eco-
logische risico’s. Ecologische risico’s werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid 
van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en op-
name door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten 
opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van gaandeweg vastgestelde criteria. Dit rapport 
geeft een overzicht van werkwijze en resultaten, van de beoordelingssystematiek en toetscriteria en de 
conclusies van het Verificatieonderzoek Ecologie. 
 

Trefwoorden 
Gecontroleerde termen Vrije trefwoorden 
bodemverontreiniging, effecten, organische verbindingen, afdeklaag, criteria, ecologische 
veenweide, zware metalen risicobeoordeling, functiespecifiek, 
 gebiedsgericht, grutto, opschaling, 
 slootdempingen 
 

Titel project Projectleiding 
Verificatieonderzoek Ecologie Krimpenerwaard J.H. Faber (Alterra, tel. 0317-

477870)) 
 

Dit rapport is verkrijgbaar bij: 
SKB, Postbus 420, 2800 AK  Gouda 
 



 II 

Report title SKB report number 
Verification study Ecology Krimpenerwaard SV-027 
Verification of risks of soil contamination  
in the Krimpenerwaard Project report number 
 SV-027 
Final report  
 

Author(s) Number of pages 
J.H. Faber Report: 26 
J.J.C. van der Pol Number of  
N.W. van den Brink' Appendices:  
 

Executive organisation(s) (Consortium) 
Alterra (J.H. Faber en J.J.C. van der Pol, N.W. van den Brink) 
Royal Haskoning  
Wageningen Universiteit  
Van der Brugge Communicatie Advies  
 

Publisher 
SKB, Gouda 
 

Abstract 
The many ditches dammed with waste in the Krimpenerwaard constitute a serious case of soil contami-
nation. The region-oriented soil management plan includes the proposal to respond to the environmental 
risks by using a covering layer of 30 cm of clean soil. The necessity and effectiveness of this proposed 
standard measure are verified in relation to agricultural risks, the risk of spreading and ecological risks. 
Ecological risks are determined on the basis of the presence and availability of contaminants in the dam 
material, recontamination of the covering layer due to bioturbation and absorption by plants, and the ef-
fects on soil life and meadow birds. Evaluation of the effect took place in relation to a region-specific ref-
erence based on criteria determined during the project. This report provides an overview of methods and 
results of the evaluation system and testing criteria and the conclusions of the Verification Study - Ecol-
ogy. 
 

Keywords 
Controlled terms Uncontrolled terms 
effects, heavy metals, organic compounds covering layer, criteria, ditch dams, 
peat heath, soil contamination ecological risk evaluation, function- 
 specific, grotto, region-oriented,  
 upscaling 
 

Project title Projectmanagement 
Verification study Ecology Krimpenerwaard J.H. Faber (Alterra, tel. 0317-477870)) 
 

This report can be obtained by: SKB, PO Box 420, 2800 AK Gouda, The Netherlands 
Netherlands Centre for Soil Quality Management and Knowledge Transfer (SKB) 



 III 

VOORWOORD 
 
 
In het voorliggend rapport met de onderliggende bijlagen wordt een overzicht gegeven van het 
Verificatieonderzoek Ecologie (VE), dat gericht is op toetsing van de toereikendheid van risico-
reducerende maatregelen voor slootdempingen met betrekking tot ecologische risico’s voor na-
tuur, landbouw en recreatie, zoals voorgesteld in het bodembeheerplan Krimpenerwaard. Er is 
gebruik gemaakt van een stapsgewijze ecologische risicobeoordeling. Gaandeweg het onder-
zoek zijn beoordelingscriteria ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden uit de streek. 
Deze beoordelingscriteria zijn toegepast op de onderzoeksresultaten.  
Dit eindrapport van het Verificatieonderzoek Ecologie wordt geïntegreerd met de andere verifi-
catieonderzoeken die zijn uitgevoerd in de Krimpenerwaard en deze zullen aan de Provincie 
Zuid-Holland (in de rol van bevoegd gezag) worden voorgelegd voor besluitvorming over het 
bodembeheerplan. 
Het VE is een zeer groot en een complex onderzoek geweest waaraan veel mensen en organi-
saties hun medewerking hebben verleend. Een adviserende rol is vervuld door een weten-
schappelijke begeleidingsgroep van het project, bestaande uit N.M. van Straalen (Vrije 
Universiteit Amsterdam), M. Rutgers (RIVM), R. Mes (Provincie Zuid-Holland), A. Verbruggen 
(SBK), P. van Mullekom (SKB) en S. Moolenaar (NMI). Met deze groep werd de wetenschappe-
lijke kwaliteit van het VE gecontroleerd en bediscussieerd.  
Een groot aantal mensen binnen en buiten Alterra heeft een bijdrage geleverd aan de prakti-
sche uitvoering van het onderzoek. Onderdelen van dit rapport werden van commentaar voor-
zien door H. Schekkerman en J. Bloem (Alterra). 
Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep “De Krimpenerwaard” hebben belangeloos ge-
gevens ter beschikking gesteld en medewerking verleend aan het veldonderzoek aan weidevo-
gels.  
Tenslotte worden landeigenaren bedankt voor toestemming tot onderzoek op hun percelen. 
 
 
 
februari 2004 
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SAMENVATTING 

Verificatieonderzoek Ecologie Krimpenerwaard 

Inleiding 
De Krimpenerwaard is een groot veenweidegebied in het Zuid-Hollandse deel van het Groene 
Hart. Het beleid met betrekking tot behoud en versterking van groene functies natuur, landbouw 
en recreatie heeft sterk te kampen gehad met stagnatie van grondmobiliteit als gevolg van bo-
demverontreiniging. Met het Gebiedsgericht Bodembeheerplan Krimpenerwaard moet de nood-
zakelijke verkaveling en herinrichting van het gebied worden gefaciliteerd. Het 
bodembeheerplan gaat uit van actief bodembeheer en is gebaseerd op functiegerichte sane-
ring door afdekking van verdachte slootdempingen met gebiedseigen grond. Als onderdeel van 
het bodembeheerplan is een onderzoek uitgevoerd waarmee de aannamen ten aanzien van het 
bestaan van risico’s van verdachte dempingsmaterialen en de effectiviteit van voorgenomen 
maatregelen kunnen worden geverifieerd. Het Verificatieonderzoek Ecologie (VE) vormt een 
onderdeel van dit verificatieonderzoek en is gericht op de ecologische risico’s voor de functies 
natuur, landbouw en recreatie.  
Het VE is opgedeeld in verschillende fasen.  
 
Binnen fase 1 is een onderzoeksplan opgesteld. De keuze van onderzoeksparameters was 
daarbij gericht op een optimale aansluiting op ecologische randvoorwaarden bij de gebruiks-
doelstellingen van verschillende actoren rond landbouw en natuur in de Krimpenerwaard. Bij 
deze keuze is gebruik gemaakt van de zogenaamde Triade-benadering, waarin chemische, 
toxicologische en ecologische (onderzoeks)parameters samen argumenten leveren voor be-
antwoording van de onderzoeksvragen. Daarnaast is een beslisstructuur opgesteld, waarlangs 
het onderzoek verloopt volgens een zogenaamd ‘afpelprincipe’. Op grond van resultaten uit de 
experimenten wordt beslist of dempingscategorieën voor verder onderzoek af kunnen vallen, 
waarbij eerst de ‘worst case’ wordt onderzocht (bijvoorbeeld effecten in het dempingsmateriaal 
zelf). Als daarin afwijkingen van de gebiedseigen referentie worden gevonden, kan ervan wor-
den uitgegaan dat deze in minder slechte situaties ook niet optreden (bijvoorbeeld in het dek-
laagmateriaal). 
 
Gaandeweg de uitvoering van fase 2 zijn beoordelingscriteria opgesteld, in samenwerking met 
actoren uit de streek, beleidsmatige belanghebbenden en wetenschappelijke partners. Het stre-
ven was een wetenschappelijk aanvaardbare werkwijze, uitgaande van beleidsmatige visies en 
acceptatie bij belangenpartijen in de Krimpenerwaard ten aanzien van ecologische risico’s voor 
natuur, landbouw en recreatie.  
De beoordeling is alleen gericht op beleidsmatig negatief te beoordelen ecologische effecten, 
vindt plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie en valt uiteen in twee onderdelen: 
voor elk van de zes categorieën verdacht dempingsmateriaal en per locatie. Op categorieni-
veau wordt bekeken of de dempingen statistisch significant afwijken van de referentie op basis 
van naar landgebruik gedifferentieerde onbetrouwbaarheidsdrempels. Voor de functie ‘natuur’ 
wordt daarbij een meer gevoelig toetscriterium (a=0,05) gehanteerd dan voor ‘landbouw’; min-
der gevoelig toetscriterium (a=0,025). Als geen significante afwijking wordt gevonden, wordt 
nog bekeken of afzonderlijke locaties buiten de bandbreedte van de referentie vallen. Er wordt 
een maximaal toelaatbaar aantal locaties (MTA) berekend dat van de referentie zou mogen af-
wijken. Het MTA is gebaseerd op het aantal beschikbare metingen. Ook deze locatiespecifieke 
beoordeling gebeurt op basis van naar functie gedifferentieerde criteria: natuur o.b.v. het 97,5-
percentiel; landbouw o.b.v. het 95-percentiel. Bij geconstateerde statistische afwijking of bij 
overschrijding van het MTA wordt de voorgenomen standaardmaatregel ‘afdekken met 30 cm’ 
voor de betreffende categorie als ontoereikend beoordeeld. 
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In het eerste deel van fase 2 is een screening uitgevoerd op verhoogde beschikbare gehalten 
en effecten van contaminanten in verdachte dempingscategorieën. Omdat in deze fase in dem-
pingsmateriaal alle onderzochte categorieën ecotoxicologische effecten gevonden zijn, is voor 
alle categorieën uitgebreid effectonderzoek in de deklaag uitgevoerd. Beoordeling heeft plaats-
gevonden volgens bovenstaande beoordelingscriteria. 
 
In het tweede deel van fase 2 is onderzoek gedaan naar effecten in de deklaag. Hiertoe werden 
locaties geselecteerd met verdacht dempingsmateriaal en een schone deklaag van tenminste 
30 cm. Door toepassing van de Triade benadering kan een breed en coherent beeld worden 
verkregen van de invloed van deze slootdempingen op het ecosysteem. Het onderzoek valt uit-
een in milieuchemische en toxicologische waarnemingen (metaalgehalten in wormen, bioassays 
met regenwormen en micro-organismen in het laboratorium) en ecologische veldwaarnemingen 
(inventarisaties van regenwormen en nematoden). Daarnaast is door middel van simulatie-
experimenten onderzocht of herverontreiniging van een schone deklaag mogelijk is door bio-
turbatie door regenwormen en opname door plantenwortels. Beoordeling heeft plaatsgevonden 
volgens bovenstaand principe. 
 
In fase 3 is vooral gekeken naar opschaling van locatiespecifieke effecten en naar effecten op 
weidevogels. Daartoe werd de grutto verkozen, als ambassadeur van het veenweidegebied. De 
opschaling van locatiespecifiek naar gebiedsgericht wordt uitgevoerd volgens verschillende af-
leidingen: (i) modellering van doorvergiftiging van de keten regenworm-grutto, (ii) bioassays op 
eieren van de grutto, (iii) veldonderzoek aan broedsucces van de grutto. 
 
Resultaten 
In fase 2a van het VE heeft een screening plaatsgevonden van het dempingsmateriaal uit de 
slootdempingen (voor de dempingscategorieën bagger, bouw- en sloopafval, huishoudelijk af-
val, bedrijfsafval, lompen en shredder. Gekeken is naar de aanwezigheid van toxicanten en het 
optreden van effecten, met als doel dempingscategorieën uit te kunnen sluiten voor verder on-
derzoek (afpellen). Er is gebruik gemaakt van een beperkt pakket onderzoeksparameters om 
snel inzicht te krijgen in het functioneren van het ecosysteem in de Krimpenerwaard. Gebruikt 
zijn: EROD-inductie, beschikbare metaalgehalten in de bodem, bioassay met regenwormen, 
BIOLOG-bioassay en potentiële nitrificatie. 
De resultaten geven aan dat in elke dempingscategorie effecten optreden die volgens de be-
oordelingscriteria duiden op een significante afwijking van de gebiedseigen referentie (hetzij 
categoriegewijs, hetzij locatiespecifiek). Dit geldt voor zowel het meer gevoelige toetscriterium 
(functie natuur) als het minder gevoelige toetscriterium (functie landbouw). Op grond van deze 
resultaten wordt geconcludeerd dat in alle dempingscategorieën verder onderzoek aan dekla-
gen noodzakelijk is. 
 
In fase 2b is uitgebreid onderzoek verricht aan de deklagen van alle dempingscategorieën. Het 
betreft hier milieuchemisch, toxicologisch en ecologisch onderzoek (Triade). De keuze van de 
parameters is gebaseerd op het verkrijgen van inzicht met betrekking tot functioneren van het 
ecosysteem, aanwezigheid van stoffen in de voedselketen en mogelijke wegen van her-
verontreiniging van een schone deklaag. De experimenten die zijn uitgevoerd, zijn: veldinventa-
risatie regenwormen en nematoden, metaalgehalten in wormen, bioassay met regenwormen, 
bioturbatie door regenwormen, opname en transport door brandnetel. 
De resultaten van de verschillende experimenten zijn alle getoetst volgens de eerder beschre-
ven beoordelingssystematiek. In alle dempingscategorieën worden afwijkingen gevonden ten 
opzichte van de gebiedseigen referentie, zowel op basis van het meer gevoelige toetscriterium 
(natuur) als het minder gevoelige toetscriterium (landbouw). Op basis van multiple weight of 
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evidence en de grootte van de aangetoonde effecten in het deklaagmateriaal, worden de ge-
vonden afwijkingen van de gebiedseigen referentie als relevant beschouwd.  
 
In fase 3 van het VE is nagegaan of weidevogels effecten kunnen ondervinden van de veront-
reinigingen in verdachte dempingen. Dit is volgens verschillende afleidingen gedaan: modelma-
tig, een bioassay met eieren en analyse van veldgegevens over broedsucces. 
Modelberekeningen laten zien dat doorvergiftiging van cadmium in de grutto nierschade kan 
veroorzaken in volwassen vogels vanaf het 7-12e levensjaar (afhankelijk van het aandeel re-
genwormen in het dieet). De leeftijdsgroep van dieren ouder dan 7 jaar levert een significante 
bijdrage aan de reproductie van de populatie: daarvan komt 27-44% voor rekening van deze 
groep (onder aanname van leeftijdsonafhankelijke fecunditeit en mortaliteit, en een overle-
vingspercentage in de broedpopulatie van respectievelijk 77-85%). Additionele effecten van 
andere metalen werden niet gesimuleerd. 
Omdat deze nierschade niet te herleiden is tot verdachte slootdempingen, kunnen hieraan 
geen conclusies worden verbonden met betrekking tot afdekken van dempingscategorieën. In 
het veldonderzoek aan de grutto is gekeken of aanwezigheid van dempingen in het broedterri-
torium invloed heeft op het uitkomen van eieren van de grutto. Een significante relatie is niet 
aangetoond, hoewel er wel een negatieve trend zichtbaar is. In extracten van de geraapte eie-
ren (van niet uitgekomen nesten) is door middel van een EROD-bioassay onderzocht of stoffen 
als PAK’s, dioxinen en PCB’s in de eieren aanwezig zijn en of deze aanwezigheid valt te relate-
ren aan slootdempingen. Er is een relatie aangetoond tussen de aanwezigheid van (al dan niet 
afgedekte) slootdempingen en de mate van EROD-inductie. Dit betekent dat deze dempingen 
bijdragen aan blootstelling aan dioxine-achtige stoffen en EROD-inductie is ook aangetoond in 
extracten van het dempingsmateriaal. Daarnaast zijn PCB’s aangetoond in grond en demping. 
 
Conclusie 
Het VE aan de deklagen op dempingen heeft beperkingen in de zin van bijvoorbeeld het aantal 
monsters dat gebruikt kon worden, de relatief lage statistische ‘power’ die van dit lage aantal 
het gevolg kan zijn, en het mogelijk optreden van type I fouten1 in de analyses. Er zijn echter 
effecten aantoonbaar gebleken in verschillende typen parameters, zowel in het veldonderzoek 
als in de laboratoriumexperimenten, als op grotere ruimtelijke schaal in geval van de eieren van 
de grutto. Dit laatste kon echter niet uitgewerkt worden tot het niveau van dempingscategorie.  
Rekening houdend met de beperkingen kan op basis van  deze multiple weight of evidence toch 
geconcludeerd worden dat voor alle onderzochte categorieën dempingsmateriaal, te weten be-
drijfsafval, bagger, bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, lompen en shredder, op basis van 
functiegerichte criteria  ecologische effecten gevonden worden in de deklaag van dempingen 
met een voldoende dikke deklaag (>30 cm). Dit geldt zowel voor de gebruiksfunctie natuur (en 
impliciet de gebruiksfunctie recreatie) als voor de gebruiksfunctie landbouw. Hierdoor kan van-
uit het VE de aanname in het bodembeheerplan ten aanzien van de effectiviteit van de maatre-
gel niet onderschreven worden. 
 
 

                                                 
1  Deze fout houdt in dat het mogelijk is dat een statistisch significante afwijking van een referentie gevonden 

kan worden, zonder dat in werkelijkheid sprake is van een verschil; het verschil berust op toeval. Er kunnen 
zo effecten worden genoteerd die er eigenlijk niet zijn (vals-positief). Het optreden van type I fouten is 
inherent aan wetenschappelijk onderzoek en kan niet worden uitgesloten. De kans op type I fouten kan 
echter verminderd worden door bijvoorbeeld het aantal waarnemingen te verhogen. 



 IX 

SUMMARY 

Verification study Ecology Krimpenerwaard 

Introduction 
The ‘Krimpenerwaard’ is an extended polder area in the Dutch province Zuid-Holland (South-
Holland) comprising a substantial part of the “Green Heart” of Holland. It is a large area with 
predominantly agriculture (85%, mostly dairy farming) and nature (2% at present, 20% in fu-
ture), together with roads, waterways and settlements. In this peat meadow polder landscape 
some 5000 ditches have been landfilled with an array of wastes in the 50’ies to late 80’ies of the 
last century. The sources of these wastes range from local households and waterway sludge to 
industrial wastes and car shredders. Some of these wastes have been shown to contain exces-
sive concentrations of heavy metals, cyanides, PAH or chlorinated hydrocarbons, and accord-
ing to law several sites must be qualified as seriously polluted and requiring remediation or 
clean up. However, the distribution of these waste types in the individual ditches over the entire 
area is mostly unknown, and the Krimpenerwaard as a whole is treated as a single case of seri-
ous soil pollution. 
 
Two rural redevelopment planning programs aimed at conservation and reinforcement of green 
functions, such as nature, agriculture and recreation, were largely obstructed as a result of soil 
pollution, as were private land and soil transactions. As much as 13 stakeholding parties con-
structed a soil management plan, and a foundation was formed to facilitate its implementation. 
The soil management plan aims at a ‘functional clean up’ in view of land use, by means of cov-
ering “suspected” categories of wastes with a 30-cm layer of local type soil. In support of this 
management, an extensive research has been started to verify the assumptions in the soil 
management plan regarding the existence of possible undesirable effects induced by the vari-
ous waste categories and cover materials. Part of this research is addressed at ecological risks 
for agriculture, nature conservation and development, and recreation. This ‘Verification Study 
Ecology’ was run in three phases. 
 
During phase 1 a research plan was developed. Ecotoxicological parameters were selected in 
view of ecological conditions that are considered essential to realize specific management goals 
for agriculture and nature conservation and development. Goals for recreational land use were 
a reflection of natural values in the region, and ecological risks to recreation were assessed 
using parameters and criteria according to risk assessment for nature conservation and devel-
opment. Ecological risks were assessed following a triad approach in three tiers, including a 
screening for bioavailable contaminants, a testing for general effects by use of standardized 
bioassays and field inventories, and a survey of specific effects on natural and agricultural eco-
system services. Further, site specific effects, if demonstrated in lower tiers, were scaled up in 
higher tiers, focussing on meadow bird populations.  
 
At the start of phase 2 risk assessment criteria were developed and discussed with scientific 
partners, authorities and stakeholding parties in the Krimpenerwaard region. The aim of these 
discussions was the development of scientifically sound criteria in accordance with policy views 
and acceptance of ecological risks in view of land use. The assessment was limited to policy-
wise undesirable, “negative” ecological effects, and was based on the degree of aberration 
from regional references. The assessment was specifically focussed on six categories of ‘sus-
pected’ waste materials. These comparisons were made at two significance levels, initially rep-
resenting a relative sensitive testing for ‘nature’ (a =0.05) and a relative less sensitive testing 
for ‘agriculture’ (a=0.025) (in the final assessment the distinction between types of land use was 
dropped). If no aberrations from the reference situation were statistically detectable at the cate-



 X 

gory level, a further comparison was made at the level of individual sites. A maximum number of 
aberrating sites was developed on the basis of the number of sites studied and a selected criti-
cal percentile of the distribution of reference values. Again, the assessment involved the use of 
a relatively sensitive criterion based on P95 and a relatively less sensitive criterion of P97.5 
(originally ‘nature’ and ‘agriculture’ respectively).  
 
Site studies started out with a tier of screening for increased concentrations of bioavailable con-
taminants, and ecotoxicological effects in suspect categories of waste materials. All categories 
were investigated for potentially bioavailable heavy metals, PAH or PCB, and for effects on 
earthworm growth and reproduction, BIOLOG diversity in microbial functioning and potential ni-
trification.  
 
The second tier was aimed to test the sufficiency of the proposed measure of covering up.  In 
soil column experiments in the laboratory two potential mechanisms for recontamination and 
renewed exposure of the aboveground ecosystem were studied: (1) uptake by deep rooting 
plants and allocation to aboveground parts (stinging nettle, Urtica dioica), and (2) bioturbation 
and mixing of contaminants into the cover layer. Concurrently, sites where a cover layer of suf-
ficient thickness and quality had already been constructed were selected for triad ecotoxicology 
studies. These included bioaccumulation in earthworms, earthworm and microbial functioning 
bioassays, and field inventories of nematodes and earthworms.  
These higher tier studies were run concurrently with studies on meadow bird populations in the 
region, focussing on black tailed gotwit (Limosa limosa) as “the ambassador” of this type of 
habitat. Secondary poisoning of gotwit was assessed in model simulations, PAH and PCB were 
tested for in extracts of abandoned eggs of gotwit and lapwing (Vanellus vanellus), and analysis 
of a 4-year field survey of gotwit breeding success. 
 
Results 
The screening studies of suspect categories of waste materials indicated increased concentra-
tions of bioavailable contaminants with potential for ecotoxicological effects. Second tier studies 
therefore included all waste categories. In every category then aberrations from the regional 
reference were shown for at least two effect parameters or recontamination tests, at either sig-
nificance level. These aberrations were considered relevant on the basis of multiple weight of 
evidence and (when applicable) the magnitude of effect. Further, model simulations of secon-
dary poisoning by cadmium in gotwit suggest a risk for toxicity damage in kidney in adults of 7-
12 years of age (depending on the percentage of earthworms in the diet). The age group of 7 
and older has a significant contribution to the population reproduction rate of 27-44% (assum-
ing age-independent fecundity and mortality, and survival rates of 77-85% respectively in the 
breeding population). The results could not be ascribed to waste materials, as bioaccumulation 
in earthworms was not significant at the level of breeding territory. Further, a tendency towards 
a reduced number of nests with hatched eggs was observed with presence of suspect landfilled 
ditches. This relationship was not statistically significant, however, at the amount of suitable ob-
servations available. Extracts of abandoned eggs of gotwit and lapwing concurrently showed a 
relationship of PAH or PCB contents to the surface area of landfilled ditches in the breeding ter-
ritory, which significantly increased by a two-fold within the observed range of exposure. Insuffi-
ciently and entirely uncovered landfilled ditches contributed most to the observed effect, but 
some contribution resulted from sites with a 30-cm cover layer as well. Similar extracts from 
waste materials revealed similar responses in the bioassay, and PCB were demonstrated ana-
lytically in some categories, suggesting these compounds to be involved in the observed ef-
fects. 
 
Conclusions 



 XI 

The number of sites that were studied, and the relative low statistical power that may result from 
this, limited the research. Also, the possible occurrences of type I errors as related to the selec-
tion of significance level criteria may afflict justified conclusions. However, significant aberra-
tions from regional references have been demonstrated for various study parameters 
concurrently, both in laboratory experiments and in field observations, and at larger spatial 
scales. Despite restrictions in sample size, it was concluded on the basis of multiple weight of 
evidence that ecotoxicological risks were present in all categories of waste materials studied, 
and that some of these were not mitigated by the measure of covering up by 30 cm clean soil. 
The choice between two assessment criteria did not affect these general conclusions. 
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HOOFDSTUK 1 
 

INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 

De Krimpenerwaard beslaat een groot aaneengesloten gebied met voornamelijk landbouw 
(85%) en natuur (2%), naast wegen, watergangen en bebouwing (zie figuur 1). Het beleid van 
de rijksoverheid en de provincie is gericht op het behouden en versterken van de groene func-
ties, zoals natuur, landbouw en recreatie. Daartoe zijn in het gebied twee landinrichtingsprojec-
ten gaande, te weten Krimpenerwaard en Krimpen, met de bedoeling om de landbouwkundige 
mogelijkheden te verbeteren, de natuurwaarden te vergroten en de natuur- en landschapsge-
richte recreatie te ontwikkelen. Deze gebiedsontwikkeling gaat gepaard met grondtransacties 
en de inrichting van beheersgebieden, reservaatgebieden en natuurontwikkelingsprojecten, 
maar heeft sterk te kampen gehad met een stagnerende grondmobiliteit als gevolg van bodem-
verontreiniging. 
 

 
 

Fig. 1. Ligging van de Krimpenerwaard binnen de gestippelde lijn. 

 
Binnen de Krimpenerwaard is sprake van een groot aantal slootdempingen, ophogingen en 
stortplaatsen, voornamelijk aangebracht in de vijftiger tot tachtiger jaren. Het aangevoerde 
dempingsmateriaal loopt uiteen van agrarisch en huishoudelijk afval tot bouw- en sloopafval, 
industrieel- en scheepswerfafval en baggerslib. Ten gevolge hiervan is de bodem op vele 
plaatsen verontreinigd, onder meer met zware metalen, polycyclische aromatische koolwater-
stoffen (PAK) en gechloreerde koolwaterstoffen. Het algemene uitgangspunt van het bodembe-
schermingsbeleid is het duurzaam handhaven of herstellen van een goede bodemkwaliteit, 
ofwel het bewerkstelligen van een zodanige kwaliteitsverbetering van de bodem dat deze in 
principe geschikt is voor alle functies.  
De omvang van het aantal dempinglocaties (meer dan 5000), de onbekendheid met de voor 
iedere demping gebruikte materialen, de ligging van dempingen binnen het hele gebied van de 
Krimpenerwaard en de heterogeniteit in aard van het dempingsmateriaal op ruimtelijke schaal 
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hebben geleid tot de beleidsmatige opstelling de Krimpenerwaard als één enkel ernstig en ur-
gent geval van bodemverontreiniging aan te merken. Dit om stagnatie van de beleidsmatige 
voornemens met betrekking tot behoud en versterking van de groene functies tegen te gaan.  
 
In een bestuursovereenkomst tussen dertien belangenpartijen is een bodembeheerplan vast-
gesteld dat uitgaat van actief bodembeheer voor de Krimpenerwaard, waarbij een functiege-
richte sanering wordt voorgestaan door afdekking van dempingen met gebiedseigen grond. De 
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) is belast met de uitvoering van het bodembe-
heerplan. Daarbij wordt de juridische aansprakelijkheid en het beheer van verontreinigde loca-
ties contractueel overgenomen door de SBK tegen een vergoeding van de landeigenaar. Als 
onderdeel van het bodembeheerplan dienen richtlijnen te worden opgesteld voor keuzevorming 
binnen de functiegerichte aanpak, voor werkzaamheden ten behoeve van beperking van nade-
lige effecten en voor het verruimen van de gebruiksmogelijkheden. De functies die in dit kader 
van belang zijn betreffen landbouw, natuur en recreatie.  
 
Als maatregel bij de sanering van verdachte dempingen met ontoereikende deklaag wordt uit-
gegaan van het opbrengen van minimaal 30 cm gebiedseigen grond. De bodemkwaliteitseis 
van de dikte van de deklaag van 30 cm is nog niet definitief vastgesteld. Deze deklaag zal voor 
het wegnemen van fysieke belemmeringen worden gebruikt, maar ook voor bescherming van 
o.a. ecologische en landbouwkundige functies. Voor het wegnemen van fysieke belemmeringen 
en bescherming tegen humane risico’s wordt de dikte van 30 cm voldoende geacht; wat betreft 
ecologische en landbouwkundige risico’s staat dit nog ter discussie. 
 
Als onderdeel van het bodembeheerplan wordt tevens een onderzoek geïnitieerd dat tot doel 
heeft de beleidsmatige aannamen ten aanzien van het bestaan van mogelijke nadelige effecten 
van slootdempingen al naar gelang het dempingsmateriaal en de aard en dikte van een af-
deklaag te verifiëren. Dit verificatieonderzoek omvat deelonderzoeken met betrekking tot effec-
ten ten aanzien van landbouw, ecologie en verspreiding, en is opgedeeld in drie 
onderzoeksfasen (fase 1, 2 en 3) en een eventuele monitoringsfase (fase 4, nog niet uitge-
werkt). 

1.2 Doelstelling Verificatieonderzoek Ecologie 

Het verificatieonderzoek heeft tot doel het verifiëren van de juistheid van de aannamen, zoals 
geformuleerd in het bodembeheerplan ten aanzien van het optreden van nadelige effecten. Het 
Verificatieonderzoek Ecologie richt zich daarbij specifiek op nadelige ecologische effecten voor 
de gebruiksfuncties natuur, landbouw en recreatie. Het onderzoek onderscheidt zich van het 
Verificatieonderzoek Landbouw, doordat niet naar landbouwkundige productkwaliteit wordt ge-
keken, maar naar risico’s voor het ecosysteem in landbouwgebieden die nadelig kunnen uit-
werken op agrarisch landgebruik. 
 
In dit rapport wordt per projectfase weergegeven wat de aanpakresultaten en discussie en con-
clusies zijn. Tenslotte wordt een algehele slotconclusie geformuleerd en worden aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek aan resterende kennisvragen en monitoring. 
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HOOFDSTUK 2 
 

FASE 1: PLAN VAN AANPAK 

Het VE omvat onderzoek met betrekking tot ecologische risico’s en is opgedeeld in onderzoeks-
fasen. De eerste fase betrof het opstellen van het Plan van Aanpak. Het VE is opgezet als ge-
biedspecifiek onderzoek, de onderzoeksparameters zijn aangepast aan de eigenschappen van 
de Krimpenerwaard. Hierbij worden resultaten van locatiespecifiek milieuchemisch en 
ecotoxicologisch onderzoek in dempingsmateriaal en ecologisch onderzoek in de directe 
omgeving (fase 2) opgeschaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beleidsdoelstellingen op 
het niveau van de gehele Krimpenerwaard (fase 3). Er wordt een functiegerichte benadering 
gevolgd. Uitgaande van het gewenste bodemgebruik zijn voor de functies natuur, landbouw en 
recreatie de concrete doelstellingen voor beleid en beheer vertaald naar ecologische 
randvoorwaarden. De bodemkwaliteit dient van dien aard te zijn dat deze randvoorwaarden 
niet, of hooguit in acceptabele mate in het geding komen. De ecologische randvoorwaarden zijn 
vervolgens vertaald naar parameters die meetbaar of voorspelbaar zijn met bestaande of 
specifiek te ontwikkelen technieken of modellen (conform, [Rutgers et al., 1998]). De 
eindbeoordeling van de parameterwaarden zal geschieden op basis van gaandeweg 
vastgestelde criteria. Het onderzoek volgt een “afpelprincipe”, waarbij de resultaten van 
eerdere onderdelen bepalend zullen zijn voor de verder te volgen stappen.  
 
In eerste instantie zal voor de beleidsmatig als verdacht aangemerkte categorieën dempings-
materiaal van locaties met onvoldoende afdekking worden onderzocht of metalen en organi-
sche microverontreinigingen in het dempingsmateriaal beschikbaar zijn. Wanneer deze stoffen 
worden aangetroffen worden oriënterende effectenstudies uitgevoerd aan betreffende dem-
pingsmaterialen (fase 2a van het VE). Gekozen is voor ecotoxicologische bioassays met re-
genwormen en microbiële activiteit. Uit deze screening zal moeten blijken welke categorieën 
dempingsmateriaal verhoogde gehalten verontreinigingen en effecten laten zien en welke niet. 
Volgens het ‘afpelprincipe’ zal alleen de groep waar verhoogde risico’s zijn vastgesteld in ver-
volgonderzoek worden meegenomen. 
Dit vervolgonderzoek (fase 2b van het VE) zal zich richten op locaties met een, volgens het bo-
dembeheerplan, reeds gerealiseerde afdekking. Hier zal worden gekeken naar eventuele ver-
ontreiniging in de deklaag en het ecologisch risico voor opname door bodemdieren en 
diepwortelende planten zal worden bepaald. Daarnaast zullen de risico’s voor weidevogels en 
andere natuurdoelstellingen worden beoordeeld met een hiertoe te ontwikkelen methodiek voor 
opschaling van locatiespecifieke effecten naar gebiedsniveau (fase 3 van het VE). 

2.1 Opzet en fasering VE 

Het VE is opgedeeld in vier fasen: drie onderzoeksfasen en een monitoringsfase. De resultaten 
van onderzoek in eerdere fasen bepalen de werkwijze en onderzoeksparameters voor het ver-
volgonderzoek in latere fasen. Het project werd daarom “werkenderwijs” steeds verder ingevuld 
met betrekking tot specifieke onderzoeksactiviteiten.  
In fase 2 van het onderzoek werd allereerst een schatting gemaakt van de potentiële ecotoxico-
logische risico’s op locatieniveau, die de verschillende dempingtypen en eventueel verdachte 
deklagen vormen voor het realiseren van de verschillende bestemmingsdoelen. Het eerste pro-
bleem dat zich hierbij voordoet is het feit dat de uiteindelijke bestemmingen veelal nog niet ge-
realiseerd zijn. Instelling van waterpeilen, afplaggen en andere inrichtingsmaatregelen ten 
behoeve van natuurontwikkeling hebben nog niet plaatsgevonden. Het onderzoek heeft daarom 
qua locatiekeuze te kampen met een zeer beperkte voorraad B-locaties en locaties met be-
stemming ‘natuur’. 
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2.1.1 Beslisstructuur onderzoek volgens ‘afpelprincipe’ 
Figuur 2 laat de beslisstructuur zien waarin voor dempingsmateriaal, en eventueel later gecom-
bineerd met deklaagmateriaal, staat weergegeven bij welke condities en resultaten verschillen-
de onderzoeksstappen moeten worden uitgevoerd. Binnen het onderzoek wordt een 
afpelprincipe gehanteerd, waarbij uit te voeren onderzoeksstappen afhankelijk worden gesteld 
van de resultaten van voorafgaande onderzoeksstappen.  
 
Fase 2 
In een screening wordt voor locaties uit Groep A2 aangetoond of verontreinigingen in het dem-
pingsmateriaal per dempingscategorie aanwezig en beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, 
zijn geen potentiële risico’s te verwachten in de desbetreffende categorie en hoeft geen ver-
volgonderzoek plaats te vinden. Bij aantoonbare beschikbaarheid dient te worden vastgesteld 
of effecten aantoonbaar zijn of in de toekomst mogen worden verwacht. Het is in deze fase van 
het onderzoek van belang beslismomenten zo vroeg mogelijk te kunnen leggen. Er is gekozen 
om een beperkt pakket aan effectmetingen uit te voeren om te bepalen of er effecten zijn 
(screening). De eventueel gevonden effecten worden beoordeeld volgens de functiegerichte 
criteria3, zoals opgesteld in samenspraak met de gebruikers. De parameters in het beperkt 
pakket zijn zodanig gekozen dat verschillende aspecten wat betreft structuur en functioneren 
van het ecosysteem beschouwd kunnen worden: toxiciteit bodemorganismen (wormentoxiciteits-
assay), bioaccumulatie (regenwormen bioaccumulatie-assay), functionele samenstelling micro-
organismen (Biolog) en nitrificatie als indicatie van het functioneren van de bodem. Bij aange-
toonde effecten wordt aanvullend effectonderzoek uitgevoerd aan de deklaag van betreffende 
categorieën. 
Bij gebleken effecten zal in een vervolgstap in het VE de demping in combinatie met een dek-
laag van minimaal 30 cm worden beschouwd. Dit betreft dus onderzoek aan locaties uit Groep 
B. Er worden dan twee sporen in fase 2 bewandeld en één in fase 34 (zie figuur 2):  
1. Bioassays en veldinventarisaties  
2. Kolomproeven voor het bepalen van routes van (her)verontreiniging. 
 
Bij de keuze van de testen is rekening gehouden met de verschillende blootstellingsroutes van 
stoffen uit het dempingsmateriaa,l zodat een breed beeld van het functioneren van het ecosys-
teem ontstaat.  
In fase 2b van het VE wordt locatiespecifiek onderzoek verricht aan dempingsmateriaal en dek-
lagen (verdeeld in een aantal dempingscategorieën). Het onderzoek valt uiteen in milieuchemi-
sche en ecotoxicologische experimenten en ecologisch onderzoek aan de directe omgeving van 
de slootdempingen. Doel van deze experimenten en waarnemingen is aan te geven welke cate-
gorieën dempingsmaterialen een risico opleveren voor de omgeving. Deze stap is nodig voor 
fase 3 van het VE, waarin beoordeling van deze risico’s wordt getoetst aan functiegerichte eco-
logische (functiegerichte benadering) eisen en deze beoordeling opgeschaald wordt naar de 
hele Krimpenerwaard (gebiedsgerichte opschaling). 
 

                                                 
2  Groep A locaties betreffen onvoldoende afgedekte slootdempingen, of met afdekmateriaal met verdachte 

bijmenging. 
3  Deze criteria zijn pas opgesteld gaandeweg het onderzoek in fase 2b van het VE. Aanvankelijk zijn de 

gevonden effecten op een ‘normale’ statistische wijze beoordeeld. Later heeft (her)beoordeling volgens de 
vastgestelde functiegerichte criteria plaatsgevonden. Deze (her)beoordeling wordt gepresenteerd in dit 
eindrapport en in bijlage C van dit eindrapport. 

4  Dit wijkt af van het oorspronkelijke Plan van Aanpak, waarin het afpelmechanisme veel verder wordt 
doorgevoerd. Afwijking van dit principe is overeengekomen binnen het Afstemmingsoverleg als gevolg van 
tijds- en gelddruk. 
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Fase 4 van het VE is nog niet uitgewerkt, daarover wordt een besluit genomen na afronding 
van fase 2 en 3. Aanbevelingen voor deze fase van het VE worden in het laatste hoofdstuk van 
dit rapport gedaan. 
 

 Dempingsmateriaal (Groep A) 

Screening (beschikbaarheid) stoffen 

Beperkt pakket gevoelige toetsen:  
•  regenwormen ( tox . + bioaccum . ) 
•  Biolog 
• nitrificatie 

Geen verder onderzoek  
aan betreffende categorie 

Effectmetingen  

Uitgebreid effectonderzoek 

deklaag (Groep B) 

Geen verder onderzoek  
aan betreffende categorie 

- +  

- +  

fase II  

locatiespecifiek 

onderzoek 

fase III 
gebiedsgericht 
onderzoek 

Gebiedsgerichte opschaling 

Uitgebreid pakket gevoelige toetsen:  
• Veldinventarisatie regenwormen 
• Veldinventarisatie nematoden 
• Bioaccumulatie regenwormen 
• Bioassay regenwormen 
• Nitrificatie  

Bepalen routes herverontreiniging:  
• Bioturbatie door regenwormen 
• Opname en doorworteling door 

brandnetels  

• Modelberekening doorvergiftiging 
regenworm – Grutto  

• Broedsucces Grutto 
• EROD bioassay eieren Grutto/Kievit 

fase IV 
monitoring  
 

Verificatie-oordeel 

Geen verder onderzoek 
aan betreffende categorie 

-  +  

Bioassays en veldinventarisaties kolomproeven 

 
 

Fig. 2. Beslisboom VE (onderzoeksfasen en monitoring) volgens afpelmechanisme. 
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HOOFDSTUK 3 
 

BEOORDELINGSCRITERIA 

3.1 Ontwikkelingsproces van de beoordelingssystematiek 

De hier beschreven beoordelingsprocedure is speciaal voor het doel van het VE ontwikkeld. Bij 
de ontwikkeling van beoordelingscriteria werden oriënterende gesprekken gevoerd met enkele 
partijen met betrokkenheid bij beleid rond landbouw, natuur en recreatie in de Krimpenerwaard. 
Doel van deze uitwisseling was het inventariseren van basale uitgangspunten en doelstellingen 
achter het beleid van deze partijen en het benoemen van acceptatiegrenzen voor eventuele 
nadelige effecten van bodemverontreiniging op deze doelstellingen. Deze werkwijze is conform 
de Basisbenadering voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling [Rutgers et al., 1998]. 
 
De Krimpenerwaard wordt als pilotproject beschouwd door de ministeries van VROM en LNV. Er 
worden oplossingen voor de problematiek nagestreefd die ook elders toepasbaar kunnen zijn 
(een doelstelling die ook door SKB wordt gehanteerd). Daarom werden in eerste instantie lan-
delijk opererende partijen met directe betrokkenheid in de Krimpenerwaard benaderd voor de 
gesprekken. Deze partijen waren de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van Zuid-Holland (voor de 
gebruiksfunctie natuur) en het Ministerie van LNV/Directie Zuid-West (voor de gebruiksfuncties 
natuur en landbouw). Voor recreatieve functies werd eerder al besloten uit te gaan van natuur-
waarden als ecologische randvoorwaarden [Faber & Van den Brink, 2000], en dus te beoorde-
len als voor natuur, zodat voor deze functie geen specifieke belangenpartij werd benaderd.  
De oriënterende gesprekken hadden het karakter van een interview, op basis van een vooraf 
aangeboden vragenlijst en achtergrondinformatie over het VE. Op basis van de zo verkregen 
informatie werden de doelstellingen van DLG en LNV-DZW voor landbouw- en natuurbeleid ver-
taald in een aantal ecologische randvoorwaarden. 
Hieruit volgde een controle op de relevantie van de in het Plan van Aanpak geselecteerde on-
derzoeksparameters. De geselecteerde onderzoeksparameters bleken goed op deze doelstel-
lingen aan te sluiten. Echter, niet alle doelstellingen zijn met een onderzoeksparameter 
vertegenwoordigd (zoals rode lijst soorten, natuurdoeltypen en vegetatietypen). 
Beide partijen verkozen een vergelijking van slootdempingen met een lokale of ‘gebiedseigen’ 
referentie boven andere veenweidegebieden of landelijke achtergrondgehalten. Er bleken ech-
ter accentverschillen te bestaan voor wat betreft de mate van acceptatie van effecten voor de 
verschillende gebruiksfuncties. De acceptatiegraad voor eventuele effecten bleek bij beide par-
tijen evenwel zeer beperkt. Ook kwam het standpunt naar voren om liever niet met “normen” te 
werken, maar met een statistische vergelijking ten opzichte van interne en gebiedseigen refe-
renties. De beleidsmatige acceptatie van eventuele effecten bleek hierbij bij beide partijen op 
voorhand te verschillen van de wetenschappelijke: trendmatige afwijkingen zonder statistische 
significantie zouden sturend kunnen zijn voor beleid wanneer het ecologisch relevante parame-
ters betreft. Voor relevante parameters zou ook een, in de wetenschap minder vaak gebruikt, 
toetspercentage van 10% acceptabel zijn. In onderstaande tabel worden de resultaten van de 
gesprekken samengevat. 
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Tabel 1. Overzicht van ecologische randvoorwaarden en beoordelingscriteria van DLG en 
LNV-DZW met betrekking tot gebruiksfuncties in de Krimpenerwaard. 

Organisatie Natuur Landbouw Recreatie 

DLG Zuid-Holland Duurzame populaties weidevogels, ve-
getatietypen; 
 
Geen remming  
(=10% remming buiten range van na-
tuurlijke variabiliteit acceptabel) 

Beheerspakketten; 
 
Maximaal 10%  
remming; 
 
Productkwaliteit 
 

Als natuur 

LNV Directie Zuid-
West 

Duurzame populaties doelsoorten; bij-
zondere soorten; bodemprocessen; 
 
Geen remming  
(onbetrouwbaarheidsdrempel tot 
a=0,10) 

Productkwaliteit; 
 
Maximaal 25%  
remming 

- 

 
De serie interviews is na deze twee belangenpartijen afgebroken en andere partijen zijn niet 
meer op eenzelfde wijze benaderd. Enerzijds was met de gesprekken voldoende materiaal ver-
zameld om het onderzoeksplan met betrekking tot de parameterkeuze te onderbouwen. De 
randvoorwaarden zijn voor het VE vertaald in onderzoeksparameters met daaraan gekoppelde 
beoordelingscriteria (tabel 1). Aan de andere kant werd duidelijk dat de door deze stakeholders 
gewenste nauwkeurigheid voor effectgrenzen niet verenigbaar was met de reeds eerder ge-
maakte keuze voor een breed ingestoken verificatieonderzoek. Er ontstond een spanningsveld 
met betrekking tot de vereiste bemonsteringsintensiteit en de budgettaire beperkingen.  
 
Teneinde het draagvlak voor onderzoeksparameters en beoordelingscriteria te optimaliseren bij 
beleid en uitvoering zijn deze voorgelegd aan een aantal belanghebbende partijen uit de Krim-
penerwaard. Aan dit “stakeholdersoverleg” hebben bijgedragen: Stichting Bodembeheer Krim-
penerwaard, Provincie Zuid-Holland, LNV Directie Zuid-West, de Westelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie, Dienst Landelijk Gebied Zuid-Holland en de Stichting Het Provinciaal 
Landschap Zuid-Holland. Daarnaast heeft de wetenschappelijke begeleidingsgroep hierover 
geadviseerd. Aldus resulteerde een werkbare en breed geaccepteerde beoordelingssystema-
tiek voor het bepalen van ecologische risico’s van afgedekte slootdempingen in de Krimpener-
waard (zie ook tabel 2). 
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Tabel 2.  Uitwerking van standpunten van DLG en LNV-DZW met betrekking tot beoordelings-
criteria voor onderzoeksparameters van het Verificatieonderzoek Ecologie. 

Afpelfase5 Onderzoeksparameter Criterium 

Screening grondmonsters 
op aanwezigheid van stoffen 
(locaties groep A) 
 

- EROD-inductie 
- PCB gehalten bodem (VL) 
- Potentieel beschikbare fractie 

zware metalen 

Geen significant aantoonbare 
verhoging t.o.v. referentie6 
(specifiek voor dempingsmate-
riaal of hele Krimpenerwaard) 
in géén van de onderzochte 
locaties 

Screening grondmonsters 
op (potentiële) toxiciteit 
(locaties groep A) 

- Bioassay  regenwormen;  
- Bioassay Biolog;  
- Bioassay nitrificatie 

Geen effect 7 (niet per catego-
rie dempingsmateriaal, noch 
per locatie) 

Aanvullende effectenstudies 
locaties groep B 
 

- Veldinventarisatie en 
bioaccumulatie regenwormen;  

- Nematoden maturity index;  
- Nitrificatie 
 

Géén effect (DZW) of max. 
10% effect (DLG) voor functie 
‘natuur’ cq. 10% (DLG) tot 
25% (DZW) effect voor functie 
‘landbouw’ (noch per categorie 
dempingsmateriaal, noch per 
locatie) 
Recreatie als natuur 

Bepalen of een deklaag van 
0,3 meter voldoende be-
scherming biedt tegen 
blootstelling door bioturbatie 
en doorworteling  
(locaties groep B) 
 

- Contaminatiepatroon in de dek-
laag Groep B (VL) 

- Kolomproeven met regenworm 
- Opnameproef met brandnetel 

Geen verhoogde contaminant-
gehalten in de deklaag, in re-
genwormen of in boven-
grondse plantendelen en een 
soortensamenstelling van re-
genwormen conform referen-
tie2 (noch per categorie 
dempingsmateriaal, noch per 
locatie) 

Weidevogelonderzoek en 
gebiedsgerichte opschaling 
van locatiespecifieke effec-
ten 

- Broedsucces grutto 
- EROD-inductie grutto eieren 
- Modellering doorvergiftiging 

zware metalen grutto 
 

Geen verminderd broedsucces 
of enzyminductie in eieren, 
noch versnelde bioaccumula-
tie ten opzichte van referentie 
(niet per categorie dempings-
materiaal, noch per locatie) 

 
 

                                                 
5  Na de screening van grondmonsters van locaties uit groep A op (potentiële) toxiciteit is het afpelprincipe 

losgelaten, omdat ondanks vertraging van het onderzoek door MKZ en onjuiste gegevens in de 
locatiedatabase om bestuurlijke redenen wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke einddatum voor 
oplevering van de resulaten. De afzonderlijke onderzoeksactiviteiten van fasen 2 en 3 (zie figuur 2) werden 
parallel aan elkaar uitgevoerd. 

6  Als referentie gaat de voorkeur uit naar: naastliggend grasland (LNV-DZW) òf geschikte deelgebieden 
Krimpenerwaard (DLG). Eventueel (maar tweede keus) kan een bredere, gebiedseigen achtergrond 
worden gehanteerd. Een veenweidegebied elders wordt liever niet als referentie gehanteerd vanwege 
afwijkende milieuomstandigheden. Hiernaast worden door de Provincie Zuid-Holland gegevens voor de 
Krimpenerwaard uit Provinciaal Integraal Milieu Meetnet (PIMM) ter referentie voorgesteld. 

7  N.B.: DLG en LNV-DZW geven aan dat effecten niet per se significant hoeven te zijn, maar wel ecologisch 
relevant moeten zijn om er consequenties aan te willen verbinden. 
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3.2 Uitgangspunten voor de systematiek 

Er bestaan geen ecologische “normen” voor de directe beoordeling van effecten van bodem-
verontreiniging. Wel bestaat er ten aanzien van sommige veel gebruikte testen en inventarisa-
ties voldoende wetenschappelijke kennis om achtergrondwaarden op te stellen die als norm 
zouden kunnen worden gebruikt. Onder de vlag van PERISCOOP is dan ook een start gemaakt 
met de uitwerking van landelijk geldende referentiewaarden [Van der Waarde et al., 2003]. 
Voor terrestrische bodems was dit initiatief gefocussed op uiterwaardgrasland. Daarmee is de 
normatieve betekenis voor interpretatie van de resultaten uit het VE vooralsnog beperkt geble-
ven. 
Voor veel van de in het VE gebruikte parameters is überhaupt (nog) onvoldoende achtergrond-
kennis voorhanden om ‘algemeen geldende’ referentiewaarden op voorhand te kunnen formu-
leren. Een deel van de onderzoeksparameters is immers als “maatwerk” speciaal voor dit 
onderzoek ontwikkeld. Een ander deel is nog weinig toegepast in veenweidegebied.  
Daarnaast is binnen een groot gebied als de Krimpenerwaard al gauw sprake van differentiatie 
in achtergrondwaarden als gevolg van verschillen in polderpeilbeheer of agrarische bedrijfs-
voering, zodat het zinvoller is om met lokale referenties te werken. 
 
De onderzoeksparameters die zijn opgenomen in het VE zijn voorgesteld door Alterra en be-
sproken door een wetenschappelijke begeleidingsgroep van het VE en door het Afstemmings-
overleg, en zijn alle te beschouwen als relevante ecologische parameters. Minder relevante 
parameters zijn in het voorafgaande proces komen te vervallen. De geselecteerde parameters 
geven een breed beeld van het functioneren van soorten en processen in het ecosysteem en 
geven in principe onderlinge samenhang bij de interpretatie van resultaten (cf. Triade systema-
tiek), al was onderlinge samenhang niet het enige selectiecriterium.  
 
De keerzijde van het breed ingestoken onderzoek was dat om financiële redenen slechts op 
extensieve wijze locaties konden worden geselecteerd en bemonsterd voor onderzoek. Ener-
zijds is het aantal locaties per categorie verdacht dempingsmateriaal beperkt gehouden (n=5), 
anderzijds werd per categorie slechts één referentiemonster geanalyseerd. Het referentiemon-
ster is samengesteld als mengmonster van materiaal dat op iedere locatie is verzameld in het 
naast de demping gelegen weiland (zie bemonsteringsschema, aanhangsel 1). Voor elk van de 
zes verdachte categorieën werden dus vijf locaties onderzocht, plus één referentie als meng-
monster van de naastgelegen weilandgronden. De zes referentiemonsters kunnen gezamenlijk 
worden beschouwd als een gebiedseigen referentie, waartegen dempingscategorieën en af-
zonderlijke locaties kunnen worden vergeleken. Het eigen referentiemateriaal vormt het primai-
re beoordelingskader voor de onderzoeksresultaten. Alleen beleidsmatig als negatief te 
beoordelen effecten werden in beschouwing genomen. 

3.3 De beoordelingssystematiek 

In het VE wordt de beoordeling in twee stappen uitgevoerd. In eerste instantie worden de ver-
dachte categorieën dempingsmateriaal afzonderlijk getest (categoriegewijze beoordeling). 
Wanneer geen significant effect wordt gevonden, volgt een locatiespecifieke beoordeling8. 
Daarbij wordt elk van de vijf locaties van een categorie dempingsmateriaal afzonderlijk beoor-
deeld tegen een gekozen kritiek percentiel van de gebiedseigen referentie. 
 
In onderstaand schema wordt aangegeven welke plaats de twee beoordelingslijnen hebben in 
de gevolgde systematiek. Eronder wordt een korte uiteenzetting van alle stappen gegeven. 

                                                 
8  ‘Locatiespecifieke beoordeling’ heeft hier geen relatie met ‘locatiegericht onderzoek’, zoals in het 

Bodembeheerplan wordt beschreven. 
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Categoriegewijze beoordeling

• Functiegerichte
onbetrouwbaarheidsdrempel

• Eenzijdige statistische toetsing

niet significant
afwijkend

Locatiespecifieke beoordeling
(1)
• Functiegerichte invulling

kritieke percentiel
• Afzonderlijke vergelijkingen

niet afwijkend

Maatregel onvoldoendesignificant
afwijkend

afwijkend

MTA niet
overschreden

maatregel voldoende
voor categorie

voor landgebruik

MTA
overschreden

• Maximaal Toelaatbaar Aantal
afwijkende locaties
(functiegericht )

Locatiespecifieke beoordeling
(2)

 

Fig. 3. Overzicht van de beoordelingssystematiek. 

 
Stap 1: Categoriegewijze beoordeling 
Aanvankelijk werd de vraag naar functiegerichtheid van de beoordeling uitgewerkt in een diffe-
rentiatie van de toetsingscriteria. Voor natuur werd daarbij een meer gevoelig criterium aange-
houden dan voor landbouw. Achteraf, na uitwerking van de systematiek en de rapportage 
daarover, is deze werkwijze weer losgelaten, omdat beide functies beleidsmatig als ‘gevoelige 
functies’ worden gezien en verdere differentiatie tot ongewenste discussies zou leiden. De diffe-
rentiatie in twee niveau’s in de beoordeling is wel blijven voortbestaan en kan gezien worden als 
een meer gevoelige beoordeling en een minder gevoelige beoordeling.  
Voor de aantoonbaarheid van effecten zal voor op te schalen parameters (uitspraak op ge-
biedsniveau) een significantieniveau van 5% (onbetrouwbaarheidsdrempel a=0.05) worden ge-
hanteerd met betrekking tot een standaard gevoelige toetsing (cf: ‘natuur’), en 97.5% 
(a=0.025) voor een minder gevoelige toetsing (cf. landbouw (tabel 3). Deze onbetrouwbaar-
heidsdrempels zijn arbitrair gekozen, maar zijn een afspiegeling van de beleidsmatige accepta-
tie van effecten bij de verschillende functies (zie 2.1). Het begrip ‘gevoeligheid’ heeft zowel 
betrekking op de ecologische kwetsbaarheid van de functie als op de toetsing. Hoewel de be-
oordeling van onderzoeksresultaten uiteindelijk niet gedifferentieerd naar functie wordt uitge-
voerd, werd de systematiek wel met dit oogmerk ontwikkeld. Landbouw en natuur worden 
beleidsmatig beide als gevoelige functies aangemerkt, maar op grond van de acceptatiegren-
zen voor eventuele effecten werd landbouw als een relatief minder kwetsbare functie uitgewerkt 
dan natuur. De gevoeligheid van de statistische toetsing heeft betrekking op de hoogte van het 
toetscriterium (hier: de onbetrouwbaarheidsdrempel). De relatie met de hoogte van het in de 
wetenschap traditioneel gebruikte toetscriterium (“standaard“) wordt aangegeven. 
De mate van effect wordt hier niet systematisch beoordeeld. Er mag worden gesteld dat elk ef-
fect dat vastgesteld kan worden van betekenis is, gezien de beperkte bemonsteringsintensiteit. 
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Overigens is de maatregel ‘afdekken’ er op gericht om effecten geheel weg te nemen en in het 
bodembeheerplan wordt ook geen klassenindeling van de mate van effect voorgesteld. 

Tabel 3. Differentiatie in de onbetrouwbaarheidsdrempel (a) voor aantoonbaarheid van effec-
ten bij categoriegewijze statistische toetsing van onderzoeksresultaten in relatie tot 
ecologische gevoeligheid van de functie en de in het VE gewenste statistische ge-
voeligheid van de toetsing voor het kunnen aantonen van ecologische risico’s. 

Functie Relatieve  
ecologische  
gevoeligheid 

Relatieve  
statistische  
gevoeligheid 

Relatie met  
wetenschappelijke 

traditie 

Onbetrouw-
baarheids-
drempel 

(eenzijdig) 

Natuur  kwetsbaar meer gevoelig Grotere  
overschrijdingskans; 

gevoeliger dan  
standaard 

a=0.05 
 

Landbouw  minder kwetsbaar minder gevoelig standaard a=0.025 
Recreatie (als natuur) kwetsbaar meer gevoelig Grotere  

overschrijdingskans; 
gevoeliger dan 

standaard 

a=0.05 

 
Bij een categoriegewijs aantoonbaar effect worden resultaten niet verder opgeschaald naar 
gebiedsniveau, omdat de maatregel ‘afdekken’ in dat geval kennelijk niet voldoende is. Op-
schaling van gevonden effecten, en de wijze waarop, worden wel bediscussieerd. Opschaling 
op basis van een oppervlaktecriterium zou leiden tot beleidsmatig ongewenste “verdunning” 
van effecten. Bovendien zou het milieurendement van een dure maatregel dan pas worden be-
haald wanneer met een voldoende groot referentiegebied wordt verdisconteerd. Er wordt be-
toogd dat de mogelijkheid tot opschaling afhankelijk is van de schaal van de 
onderzoeksparameters zelf. Deze hebben elk een eigen schaal, waarbij door analyse van 
mengmonsters (of het middelen van metingen aan replicatieve monsters) de waarnemingen van 
“kleinschalige” parameters (nematoden, nitrificatie) op locatieniveau worden geaggregeerd. Het 
onderzoek aan grutto’s beslaat een schaalniveau dat groter is dan het locatieniveau, immers 
het territorium en foerageergebied van een broedpaar kunnen meerdere slootdempingen om-
vatten. Hieruit kunnen indicaties worden verkregen omtrent de doorwerking van effecten in ver-
schillende deelgebieden van de Krimpenerwaard. 
 
Bij het niet aantoonbaar zijn van effecten bij categoriegewijze beoordeling volgt een locatiespe-
cifieke beoordeling (figuur 3), ook weer met functie-gedifferentieerde criteria. 
 
Stap 2: Locatiespecifieke beoordeling 
De variatie in resultaten van een bepaalde categorie dempingsmateriaal kan dermate hoog zijn, 
dat verschillen met een gebiedseigen referentie wel aanwezig maar niet (significant) aantoon-
baar zijn bij categoriegewijze beoordeling. In dergelijke gevallen is het goed mogelijk dat één of 
meer afzonderlijke locaties wèl duidelijk afwijken van het vastgestelde kritieke percentiel van de 
gebiedseigen referentie. De beoordeling wordt dan verder locatiespecifiek uitgewerkt.  
 
De locatiespecifieke beoordeling met toetsing tegen de referentie is ook weer uitgewerkt met 
functie-gedifferentieerde criteria. Landbouw en natuur worden beleidsmatig beide als gevoelige 
functies aangemerkt, maar op grond van de acceptatiegrenzen voor eventuele effecten werd 
landbouw als een relatief minder kwetsbare functie uitgewerkt dan natuur. Voor de locatiespeci-
fieke beoordeling zijn de toetscriteria (P-waarden) gelijk aan de bij de categoriegewijze toetsing 
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gehanteerde onbetrouwbaarheidsdrempels: voor natuur het P95 en voor landbouw het P97,5. 
Omdat hier echter een tweezijdige toetsing (om de gevoeligheid van de toetsen tussen de ca-
tegoriegewijze en de locatiespecifieke vergelijkbaar te houden, zodat de totale kans op type I 
fouten gelijk is) wordt gedaan, is de gevoeligheid van de locatiespecifieke toetsing relatief lager 
dan de categoriegewijze toetsing (tabel 4). Dit wordt zo gedaan om de overschrijdingskans klein 
te houden en zo de kans op fouten van type I te beperken. De gevoeligheid van de statistische 
toetsing heeft betrekking op de hoogte van het toetscriterium (hier: het kritiek percentiel). De 
relatie met de hoogte van het in de wetenschap traditioneel gebruikte toetscriterium (“stan-
daard“) wordt aangegeven. 
Zodra de metingen aan de referentie zijn verricht, kunnen de kritieke waarden worden bere-
kend ter beoordeling van de resultaten voor de afzonderlijke locaties (gedempte sloten). Als 
één of meerdere locaties significant afwijken van de referentie (i.e. het kritieke percentiel over-
schrijden)(deel 1), dan is een aanvullende beoordeling wenselijk, waarbij wordt bekeken hoe-
veel locaties maximaal van het referentiebeeld mogen afwijken (deel 2), teneinde alsnog te 
bepalen hoe met de betreffende dempingscategorie om te gaan. 
 

Tabel 4. Differentiatie in het kritieke percentiel (P) voor beoordeling van onderzoeksresultaten 
in relatie tot ecologische gevoeligheid van de functie en de in het VE gewenste sta-
tistische gevoeligheid van deze toetsing voor het kunnen aantonen van locatiespeci-
fieke afwijkingen van een gebiedseigen referentie. 

Functie Relatieve  
ecologische  
gevoeligheid 

Relatieve  
statistische  
gevoeligheid 

Relatie met  
wetenschappelijke 

traditie 

Kritiek  
percentiel  

(tweezijdig) 

Natuur kwetsbaar meer gevoelig standaard P95 
Landbouw minder kwetsbaar minder gevoelig kleinere  

overschrijdingskans;  
minder gevoelig dan 

standaard 

P97.5 

Recreatie (als natuur) kwetsbaar meer gevoelig standaard P95 

 
In de eerste plaats kan bekeken worden in hoeverre de betreffende categorie doeltreffend is 
gekarakteriseerd. Het is mogelijk dat de categorie ten onrechte als één geheel wordt gezien, 
omdat sprake is van heterogene samenstelling of herkomst van het dempingsmateriaal. Aanvul-
lend historisch onderzoek zou hier dan uitsluitsel over kunnen geven. Bij het beheer van loca-
ties in zo’n categorie zou dan specifiek rekening kunnen worden gehouden met de herkomst. 
 
Het tweede deel van de locatiespecifieke beoordeling komt daarom neer op een beoordeling 
van het aantal locaties binnen de steekproef dat afwijkt van de referentie. Hoe meer locaties 
afwijken van het kritieke percentiel, des te groter het risico dat ten onrechte wordt geconclu-
deerd dat de betreffende categorie niet afwijkt van referentie (categoriegewijze toetsing). Er 
mogen daarom niet teveel locaties afwijken van het kritieke percentiel. Het maximaal toelaat-
baar aantal locaties dat afwijkt van de referentie (MTA) wordt nu beoordeeld. Dit criterium is 
een integere waarde, evenredig met het aantal waarnemingen en omgekeerd evenredig met de 
hoogte van het kritieke percentiel (tabel 5). Er is sprake van overschrijding van het MTA wan-
neer binnen een dempingscategorie meer locaties significant afwijken van de gebiedseigen re-
ferentie dan het aantal dat wordt weergegeven in de tabel.  
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Tabel 5. Het maximaal toelaatbaar aantal locaties dat mag afwijken van de referentie bij ver-
schillende waarnemingsintensiteit (aantallen onderzoekslocaties of experimentele 
eenheden). 

Aantal waarnemingen Kritiek percentiel 
3 4 5 6 7 20 23 

P95  
(meer gevoelig toetscriterium) 

1 1 1 1 1 2 3 

P97,5  
(minder gevoelig toetscriterium) 

1 1 1 2 2 4 5 
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HOOFDSTUK 4 
 

FASE 2A: SCREENING ONVOLDOENDE AFGEDEKTE DEMPINGEN 

4.1 Opzet screeningsonderzoek 

Fase 2a vormt het eerste onderdeel van Fase 2 van het VE. Zoals in de paragraaf van het plan 
van aanpak is aangegeven, wordt in deze fase van het VE een eerste screening van de ecolo-
gische risico’s van de slootdempingen uitgevoerd. Doel hiervan is aan te geven welke catego-
rieën dempingsmaterialen mogelijk een ecologisch risico veroorzaken en vooral: welke niet. 
Fase 2a is daartoe in twee delen gesplitst (figuur 4). In het eerste deel worden metaalmetingen 
aan in het veld verzamelde grond uitgevoerd en wordt een EROD-inductie test uitgevoerd. In 
het tweede deel van fase 2a, wordt de toxiciteit van de verschillende dempingsmaterialen on-
derzocht op regenwormen en microbiële processen (Biolog) en potentiële nitrificatie. 
Beoordeling van de resultaten vindt in grote lijnen plaats volgens vastgestelde criteria [Faber 
et.al., 2003], zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Schematisch overzicht van Verificatieonderzoek Ecologie, fase 2a. 

Fase 2a, screening ecologische effecten 

Veldwerk 
Verzamelen grond van dem-
pingcategoriën: 

• Huishoudelijk afval 
• Bouw- & sloopafval 
• Industrieel afval 
• Shredder afval 
• Bagger 

 

Eerste fase 
EROD-inductie en Metaalmetingen 

Vervolgonderzoek 
• Regenworm bioassay 
• Potentiële nitrificatie bioassay 
• BIOLOG bioassay 

Geen vervolgonderzoek 

Resultaat per dempingcategorie: 
Positieve EROD-inductie en/of metaalgehalten afwijkend van gehalten in referentie 
 Ja      Nee 



 
15 

Afhankelijk van de resultaten wordt na afloop van het eerste deel van fase 2a besloten welke 
dempingscategorieën in het tweede deel van fase 2a verder worden onderzocht. Als geen ver-
hoogde gehalten metalen worden gemeten, én geen verhoogde EROD-inductie optreedt (beide 
ten opzichte van een gebiedseigen referentie), zal de desbetreffende dempingscategorie niet 
worden meegenomen in het vervolgonderzoek, omdat er dan vanuit gegaan wordt dat effecten 
verwaarloosbaar zijn. Als EROD-inductie optreedt en/of metalen worden aangetroffen in dusda-
nige gehalten dat deze afwijken van de gebiedseigen referentie, of als de resultaten lastig te 
interpreteren zijn, zullen met deze dempingscategorieën de experimenten uit het tweede deel 
van fase 2a uitgevoerd worden. Dit zogenaamde “afpellen” is ook reeds beschreven in hoofd-
stuk 2. 

4.2 Resultaten screeningsonderzoek 

De categorieën dempingsmateriaal die in dit onderzoek zijn betrokken zijn: bouw- en sloopafval 
(BS), bedrijfsafval (BA), huishoudelijk afval (HH), shredder (SH) en bagger (BG). Voor alle ca-
tegorieën is op telkens vijf door de SBK geselecteerde locaties bodemmateriaal verzameld, 
waarmee de verschillende metingen en bioassays zijn uitgevoerd. Ter referentie werd van elke 
locatie het naastliggend weiland gebruikt, waarbij per categorie één mengmonster werd samen-
gesteld. De aldus verkregen zes mengmonsters fungeren als gebiedseigen referentie. In tabel 
6 staan de verschillende experimenten, zoals ze per categorie zijn uitgevoerd, met daarbij de 
verschillende relevante parameters die geanalyseerd zijn. 

Tabel 6. Waarnemingen experimenten met bijbehorende parameters van het 1e deel van fase 
2 van het VE. 

Veldwaarnemingen Parameter  Experiment Parameter 

Beschikbare metalen grond Cd  Bioassay regenwormen Aantal cocons 
 Cr   Groei 
 Cu   Overleving 
 Ni    
 Pb  Biolog Bacteriële biomassa 
 Zn   Omzettingscapaciteit 
    Fysiologische diversiteit
EROD Inductie    
   Potentiële nitrificatie NO3 

    NH4 

 
In tabel 7 staan de resultaten van de verschillende toetsingen weergegeven. Hierbij is de 
zwaarst kwalificerende parameter bepalend voor de beoordeling. Wanneer wordt gekeken naar 
de screening op de aanwezigheid van stoffen dan blijken voor alle categorieën overschrijdingen 
aantoonbaar. In geval van bagger kan worden vermeld dat de categoriegewijze afwijking voor 
wat betreft metalen alleen gebaseerd is op arseen, terwijl voor de andere categorieën meerde-
re metalen verhoogde concentraties lieten zien. Bij alle dempingscategorieën werden ook ver-
hoogde EROD-gehalten aangetoond. Deze resultaten laten zien dat in dempingsmateriaal van 
alle categorieën in principe verhoogde concentraties zware metalen en dioxine-achtige stoffen 
(als PCBs, PAKs en dioxines) aanwezig zijn. 
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Tabel 7. Toetsingstabel fase 2b VE. C: categoriegewijze afwijking t.o.v. de referentie; MTA: 
overschrijding van het MTA. Eerst wordt de beoordeling gegeven volgens de meer 
gevoelige toetscriteria, vervolgens voor de minder gevoelige toetscriteria. 

Categorie dempingsmateriaal Meer gevoelig toetscriterium 
BAG B&S HHA IA SHR 

Screening op stoffen 
 Metalen beschikbare fractie C MTA C C C 
 EROD-bioassay MTA C C C C 
Screening op effecten 
 Regenworm-bioassay MTA MTA MTA MTA C 
 BIOLOG bioassay C C C C C 
 Potentiële nitrificatie bioassay      
  

Categorie dempingsmateriaal Minder gevoelig toetscriterium 
BAG B&S HHA IA SHR 

Screening op stoffen 
 Metalen beschikbare fractie C MTA MTA C C 
 EROD- bioassay MTA C C C C 
Screening op effecten 
 Regenworm-bioassay MTA  MTA MTA C 
 BIOLOG bioassay C C C C C 
 Potentiële nitrificatie bioassay      

C  = effect voor categorie aantoonbaar;  
MTA  = overschrijding van maximaal toelaatbaar aantal locaties afwijkend van gebiedseigen referentie. 
 
Wanneer de screening op effecten wordt beschouwd is ook duidelijk dat in alle categorieën ef-
fecten optreden, ook bij toetsing aan de minder gevoelige toetscriteria. Zowel de wormen bio-
assay, als de Biolog assay laten in alle categorieën effecten zien. De potentiële nitrificatie is 
nergens aantoonbaar verlaagd. Dit is mogelijk gelegen in het feit dat variatie in pH, waarvoor 
nitrificatie gevoelig is, het aantonen van een duidelijk relatie met dempingscategorie bemoeilijkt. 
Er waren grote verschillen in de pH van het dempingsmateriaal. 
 
Op grond van de resultaten van het screeningsonderzoek uitgevoerd op locaties van Groep A 
kan worden geconcludeerd dat alle onderzochte categorieën dempingsmateriaal voor het ne-
men van risicoreducerende maatregelen in aanmerking komen, zowel met betrekking tot de 
functie natuur als voor landbouw (meer gevoelig toetscriterium en minder gevoelig toetscriteri-
um). Deze conclusie is voor iedere categorie gebaseerd op zowel categoriegewijze verschillen 
als locatiespecifieke afwijkingen van de gebiedseigen referentie. Daarbij werden voor meerdere 
onderzoeksparameters locatiespecifieke afwijkingen vastgesteld.  
De effectiviteit van de in principe voorgenomen maatregel ‘afdekken met 30 cm gebiedseigen 
grond’ om risico’s weg te nemen, wordt in latere onderzoeksfasen bestudeerd. 
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HOOFDSTUK 5 
 

FASE 2B: UITGEBREID VERVOLGONDERZOEK AFGEDEKTE DEMPINGEN 

5.1 Opzet vervolgonderzoek 

Op basis van de resultaten in Fase 2a van het VE is besloten om in deklagen van alle onder-
zochte categorieën dempingen nader onderzoek uit te voeren. Daartoe is in het tweede deel 
van fase 2 onderzoek gedaan naar effecten in de deklaag. Hiertoe werden locaties geselec-
teerd met verdacht dempingsmateriaal en een schone deklaag van tenminste 30 cm (dempin-
gen uit groep B9). Door toepassing van de Triade benadering kan een breed en coherent beeld 
worden verkregen van de invloed van deze slootdempingen op het ecosysteem. Het onderzoek 
valt uiteen in milieuchemische en toxicologische waarnemingen (metaalgehalten in wormen, 
bioassays met regenwormen en micro-organismen in het laboratorium) en ecologische veld-
waarnemingen (inventarisaties van regenwormen en nematoden). Daarnaast is door middel van 
simulatie-experimenten onderzocht of herverontreiniging van een schone deklaag mogelijk is 
door bioturbatie door regenwormen en opname door plantenwortels.  

5.2 Resultaten en discussie vervolgonderzoek 

Omdat in vorige fasen van het verificatieonderzoek geen categorieën zijn afgevallen, worden 
alle dempingscategorieën nu meegenomen in deze fase van het onderzoek. Ook de beleidsma-
tig ‘niet verdachte’ categorie bagger werd meegenomen. Het betreft dus: bouw- en sloopafval, 
bedrijfsafval, huishoudelijk afval, shredder, lompen en bagger. Voor alle categorieën zijn op tel-
kens vijf door de SBK en Royal Haskoning geselecteerde locaties veldinventarisaties uitge-
voerd en bodemmateriaal verzameld, waarmee de verschillende experimenten zijn uitgevoerd. 
Ter referentie werd van elke locatie het naastliggend weiland gebruikt, waarbij per categorie 
één mengmonster werd samengesteld. De aldus verkregen zes mengmonsters fungeren als 
gebiedseigen referentie. In tabel 8 staan de verschillende experimenten, zoals ze per categorie 
zijn uigevoerd, met daarbij de verschillende relevante parameters die geanalyseerd zijn. 
In tabel 9 staan de resultaten van de verschillende toetsingen weergegeven. Hierbij is uitge-
gaan van de zwaarst kwalificerende parameter binnen een veldwaarneming of experiment (cf. 
tabel 8). Hierin schuilt een gevaar van het optreden van een zogenaamde type I fout in de sta-
tistische beoordeling. Deze fout houdt in dat het mogelijk is dat een statistisch significante afwij-
king van een referentie gevonden kan worden, zonder dat in werkelijkheid sprake is van een 
verschil; het verschil berust op toeval. Er kunnen zo effecten worden genoteerd die er eigenlijk 
niet zijn (vals-positief). Het optreden van type I fouten is inherent aan wetenschappelijk onder-
zoek en kan niet worden uitgesloten. De kans op type I fouten kan echter verminderd worden 
door bijvoorbeeld het aantal waarnemingen te verhogen. Ook kan op basis van ‘multiple weight 
of evidence’ de betrouwbaarheid van conclusies worden vergroot. Door coherente keuze van 
parameters binnen de Triade benadering kan nader worden bekeken of effecten wellicht optre-
den in een geïsoleerde groep van waarnemingen, of effecten bijvoorbeeld wel zichtbaar zijn in 
de chemische parameters, maar niet in de ecologische. In een dergelijk geval zou een type I 
fout meer aannemelijk zijn. Zoals bij ieder onderzoek was het aantal waarnemingen om budget-
taire redenenen beperkt, maar is bij de selectie van een breed scala aan veldwaarnemingen en 
experimenten de mogelijkheid de toetsingen te bediscussiëren in relatie tot ‘multiple weight of 
evidence’ geoptimaliseerd. 
 

                                                 
9 B-dempingen zijn slootdempingen met een onverdachte deklaag van 30 cm of meer. 
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Tabel 8. Waarnemingen experimenten met bijbehorende parameters van het 2e deel van fa-
se 2 van het VE. 

Veldwaarnemingen Parameter  Experiment Parameter 

Veldinventarisatie regenwormen Totaal aantal  As 
 Totale biomassa  Cd 
   Cr 
Metalen wormen Cd  Cu 
 Cr  Ni 
 Cu  Pb 
 Ni  

Bioturbatie door  
regenwormen 

Zn 
 Pb    
 Zn  As 
   Cd 
Veldinventarisatie nematoden MI 1-5  Cr 
 MI 2-5  Cu 
   Ni 
Bioassay regenwormen Aantal cocons  Pb 
 Groei  

Opname en transport  
door Grote brandnetel 

Zn 
 Overleving    
     
Nitrificatie NO3    
 NH4    

 

Tabel 9. Toetsingstabel fase 2b van het VE. C: categoriegewijze afwijking t.o.v. de referentie; 
MTA: overschrijding van het MTA, links van de ; staat de toetsing volgens de meer 
gevoelige toetscriteria, rechts van de ; volgens de minder gevoelige toetscriteria. 

 Bedrijfsafval Bagger 
Bouw- & 

sloopafval 
Huishoude-

lijk afval 
Lompen Shredder 

Veldinventarisatie regenwormen MTA ; MTA C ; - MTA ; MTA C ; - - ; - MTA ; MTA 
Veldinventarisatie nematoden MTA ; MTA - ; - - ; - MTA ; MTA MTA ; MTA C ; C 
Bioassay regenwormen C ; C MTA ; - - ; - - ; - MTA ; MTA MTA ; - 
Bioaccumulatie metalen wor-
men 

MTA ; MTA - ; - MTA ; MTA MTA ; MTA MTA ; MTA C ; C 

Nitrificatie - ; - MTA ; MTA - ; - MTA ; MTA MTA ; MTA - ; - 
Bioturbatie C ; C C ; MTA C ; C C ; C C ; C C ; C 
Brandnetel MTA ; MTA C ; MTA C ; C MTA ; MTA C ; C C ; C 

 
In tabel 9 is duidelijk zichtbaar dat in alle categorieën afwijkingen aantoonbaar zijn ten opzicht 
van de gebiedseigen referentie, ook bij toetsing aan minder gevoelige toetscriteria. 
 
De vraag is dan hoe deze afwijkingen gewaardeerd moeten worden. De grootte van het effect is 
daarbij van belang. Bij de waardering van de grootte van effecten dient verschil gemaakt te 
worden tussen veldwaarnemingen en laboratoriumexperimenten. In geval van veldwaarnemin-
gen vertoonden de resultaten vaak grote spreiding in de referenties en in samenhang met het 
lage aantal waarnemingen is daarmee de aantoonbaarheid van effecten relatief beperkt (lage 
‘power’ van de statistische analyses). Dit geldt met name voor de categoriegewijze toetsing en 
in iets mindere mate ook voor de locatiespecifieke toetsing. Gezien het voorgaande is het aan-
nemelijk dat alleen grotere effecten significant aantoonbaar zijn op basis van de statistische 
analyses, en kunnen aangetoonde effecten als het gaat om de veldinventarisaties regenwor-
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men en nematoden en de bioaccumulatie van metalen in regenwormen daarom als relevant 
worden beschouwd. Bij experimenten als de bioturbatieproef en de brandnetelproef is een klei-
ne afwijking van de referenties reeds aantoonbaar. Echter, in deze experimenten is de grootte 
van het effect van minder belang. De hier gemeten parameters dienen beschouwd te worden 
als indicatoren van het optreden van processen, te weten bioturbatie en opname van metalen 
door de plant. De experimenten waren opgezet om het optreden van deze processen te verifië-
ren, eerder dan om de omvang van de effecten vast te stellen. Daartoe zijn zeer langdurige ex-
perimenten of metingen in het veld nodig. 
 
Een ander punt van belang bij de waardering van de toetsing is of de effecten wel toe te schrij-
ven zijn aan verontreinigingen in de demping. Voor nitrificatie worden in het huidige onderzoek 
effecten aangetoond in de deklaag. Echter, in de voorafgaande screening (1e deel van fase 2) 
zijn in het dempingsmateriaal geen effecten aantoonbaar gebleken. Het is dus mogelijk dat de 
effecten op nitrificatie in de deklaag minder met de demping te maken hebben, dan wel met het 
deklaagmateriaal zelf. Ook voor wat betreft het voorkomen van nematoden is het mogelijk dat 
de effecten in enigermate toe te schrijven zijn aan het type deklaagmateriaal of andere fysische 
verschillen. De vraag naar oorzaak en gevolg moet daarom worden benaderd via de weg van 
multiple weight of evidence. Met andere woorden, het is altijd mogelijk dat in een afzonderlijke 
waarneming een effect onterecht wordt toegewezen aan de verontreinigingen in de demping, 
maar het optreden van effecten in een breed scala van uiteenlopende waarnemingen maakt de 
kans op een verkeerde eindconclusie klein. 
In geval van het minder gevoelige toetscriterium kan worden gesteld dat er in alle categorieën 
bij minimaal drie parameters afwijkingen van de gebiedseigen referentie zijn gevonden. Indien 
nitrificatie buiten beschouwing wordt gelaten, zijn dit er twee. Wanneer getoetst aan het meer 
gevoelige toetscriterium is de afwijking minimaal viervoudig. Over het algemeen worden de ef-
fecten per categorie in verschillende typen waarnemingen gevonden. Alleen bij bagger worden 
slechts twee afwijkingen gevonden, in de bioturbatieproef en de brandnetelproef (voor wat be-
treft toetsing aan het minder gevoelige toetscriterium). Deze categorie daargelaten lijkt het er 
daarmee op dat op basis van multiple weight of evidence en de grootte van aangetoonde effec-
ten de gevonden effecten in het deklaagmateriaal als relevant moeten worden beschouwd. 
Overigens is ook in geval van bagger bij toetsing t.o.v. het minder gevoelige toetscriterium het 
optreden van herverontreiniging aannemelijk. 
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HOOFDSTUK 6 
 

FASE 3: GEBIEDSGERICHTE OPSCHALING 

6.1 Opzet gebiedsgerichte opschaling 

In fase 3 is vooral gekeken naar opschaling van locatiespecifieke effecten en naar effecten op 
weidevogels. Daartoe werd de grutto verkozen, als ambassadeur van het veenweidegebied. De 
opschaling van locatiespecifiek naar gebiedsgericht wordt uitgevoerd volgens verschillende af-
leidingen: (i) modellering van doorvergiftiging van de keten regenworm-grutto, (ii) bioassays op 
eieren van de grutto, (iii) veldonderzoek aan broedsucces van de grutto. 

6.2 Resultaten en discussie gebiedsgerichte opschaling 

In fase 3 van het VE wordt nagegaan of weidevogels effecten kunnen ondervinden van de ver-
ontreinigingen in verdachte dempingen. Weidevogels vormen een belangrijke doelstelling voor 
gebiedsgericht beleid. Tevens kan door dergelijk onderzoek duidelijk worden of lokale veront-
reinigingen op grotere schaal kunnen doorwerken. Dit onderzoek is volgens verschillende aflei-
dingen uitgevoerd: modelmatig, een bioassay met eieren en analyse van veldgegevens over 
broedsucces. Modelmatig is beschouwd of cadmium kan doorvergiftigen naar de grutto, waar-
door nierschade kan optreden (direct effect). Tevens is beschouwd of mogelijke effecten op 
wormen kunnen leiden tot verminderd voedselaanbod voor de grutto (indirect effect).  
 
Modelberekeningen laten zien dat doorvergiftiging van cadmium in de grutto nierschade kan 
veroorzaken in volwassen vogels vanaf het 7-12e levensjaar (afhankelijk van het aandeel re-
genwormen in het dieet). Hierbij wordt ervan uit gegaan dat alleen in het broedgebied accumu-
latie van cadmium plaatsvindt en dat de grutto’s ieder jaar naar hetzelfde gebied terugkeren. 
De gemiddelde levensverwachting van de grutto in de Krimpenerwaard is circa 6 jaar - het oud-
ste geringde exemplaar had een leeftijd van 15 jaar. De leeftijdsgroep van dieren ouder dan 7 
jaar levert een significante bijdrage aan de reproductie van de populatie: daarvan komt 27-44% 
voor rekening van deze groep (onder aanname van leeftijdsonafhankelijke fecunditeit en morta-
liteit, en een overlevingspercentage in de broedpopulatie van respectievelijk 77-85% ). Additio-
nele effecten van andere metalen werden niet gesimuleerd. 
Dit is echter niet te herleiden tot verdachte dempingen en er kan dus niet geconcludeerd wor-
den dat risico’s op nierschade voor de grutto-populatie groter zijn op verdachte dempingen. In 
relatie tot de indirecte effecten kunnen we stellen dat regenwormen (Lumbricus rubellus) op 
populatieniveau mogelijk last ondervinden van de aanwezige kopergehalten in deklagen boven 
shredder. De mate waarin andere zware metalen deze effecten versterken valt niet te onder-
zoeken vanwege het ontbreken van relaties tussen zink en het functioneren van L. rubellus po-
pulaties. Aangezien shredder dempingen slechts gering in aantal zijn en omdat veronderstelt 
mag worden dat een shredder demping in het algemeen slechts een klein deel van een territo-
rium beslaat, is het niet de verwachting dat voedselschaarste voor de grutto zal optreden als 
gevolg van het verminderd voorkomen van wormen op shredder dempingen. Zeker niet op po-
pulatieniveau. 
 
In het veldonderzoek aan weidevogels (bioassays in eieren en broedsucces bepaling) is de re-
latie onderzocht tussen het voorkomen van schadelijke stoffen in eieren (grutto, kievit) en het 
broedsucces (grutto) enerzijds en de nabijheid van verdachte dempingen anderzijds. Voor de 
analyse van effecten op het broedsucces is de relatie onderzocht tussen het voorkomen van 
onvolledig uitgekomen grutto nesten en de nabijheid van verdachte dempingen. Een effect van 
doorvergiftiging op het broedsucces zou tot uitdrukking kunnen komen in het aantal eieren dat 
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gedurende de gehele broedperiode bebroed is, maar desondanks niet is uitgekomen. Er is op 
verschillende manieren berekend wat het oppervlak aan verdachte dempingen is die in een be-
paald territorium voorkomen (op basis van GIS-data van de Provincie Zuid-Holland en de SBK). 
Hoewel een negatieve trend zichtbaar was, kon op basis van beschikbare gegevens geen signi-
ficant verband worden gelegd tussen het broedsucces van de grutto en het voorkomen van 
dempingen in het foerageergebied.  
 
De resultaten van het bioassay onderzoek leveren een aanwijzing óf en in welke mate (relatief 
ten opzichte van de referentie of andere dempingsmaterialen) stoffen als PCBs, dioxines en 
PAKs in de eieren/kuikens aanwezig zijn. Bepalingen aan kuikens in het ei of naast het nest lie-
ten aanmerkelijk hogere en gevarieerde responswaarden zien dan bepalingen aan dooiermate-
riaal. Kuikens hebben gediend als basismateriaal voor verdere analyse. De monsters 
vertoonden grote variatie in gemeten gehalten aan verontreiniging. Deze werd voor een be-
langrijk deel verklaard door de aanwezigheid van dempingen met verdachte of onbekende in-
houd in de nabijheid van de nesten (figuur 5). Dat dempingen kunnen bijdragen aan 
blootstelling aan dioxine-achtige stoffen is ook aangetoond in het screeningsonderzoek, waarin 
voor alle categorieën verhoging van de EROD-activiteit in het dempingsmateriaal gevonden is. 
In alle gevallen hadden eieren bij verdachte dempingen met <30 cm afdeklaag verhoogde ge-
halten, in overeenstemming met de verwachting. De resultaten wijzen er echter ook op dat ver-
dachte dempingen met ≥30 cm afdeklaag verder bijdragen aan de blootstelling.  
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Fig. 5. Verontreiniging in weidevogeleieren in de Krimpenerwaard (TEQ-response uitgedrukt 
als pg/g TCDD in vet) als functie van het oppervlak aan verdachte slootdempingen, 
al dan niet afgedekt, binnen een straal van 300m rond het nest. 

 
Hoewel op basis van analyses aan eieren en kuikens aannemelijk is geworden dat er doorver-
giftiging van verontreiniging naar eieren plaatsvindt, was er geen significant verband tussen de 
nabijheid van verdachte dempingen en het broedsucces van grutto´s. Dit onderzoek ging uit 
van enkele vooronderstellingen, waarvan de juistheid niet altijd volledig vaststond. Zo is het 
denkbaar dat de aanmaak van eieren in beperktere mate plaatsvindt op basis van voedsel in 
het foerageergebied dan verondersteld. Ook is het mogelijk dat het voedsel van de grutto in de 
Krimpenerwaard een kleiner aandeel lokale regenwormen bevat dan verondersteld. Dat er ech-
ter ondanks de beperkingen van dit veldonderzoek toch een verband werd gevonden tussen de 
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blootstelling aan afgedekte dempingen en verontreiniging in eieren is daarom des te meer van 
betekenis.  

6.3 Opschaling van effecten 

Bij de opschaling van effecten van locatieniveau naar een grotere ruimtelijke schaal moet aan-
dacht besteed worden aan het ruimtelijk schaalniveau dat ecologisch en beleidsmatig van be-
lang is. Dit is afhankelijk van het type organisme of andere parameter die beschouwd wordt en 
van de beleidsvraag. Voor wat betreft de grutto, een soort die op een grotere ruimtelijke schaal 
foerageert, laten de resultaten zien dat zelfs wanneer een relatief klein deel van het territorium 
dempingen omvat, dit kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan verontreinigingen. Wan-
neer bijvoorbeeld 1% van een gebied vervuild is (met aantoonbaar risico op effecten), is het 
niet vanzelfsprekend dat voor dat hele gebied het risico door honderd gedeeld kan worden. Dit 
hangt onder meer samen met het feit dat hogere organismen geen ‘random’ gedrag vertonen, 
maar gericht zoeken naar voedsel.  
Voor wat betreft bodemorganismen en bodemprocessen is de regionale schaal van de Krimpe-
nerwaard als geheel waarschijnlijk van minder belang. Doordat percelen vaak door sloten om-
geven zijn, en deze als barrière werken voor uitwisseling tussen percelen, is wellicht dit de 
schaal waarop effecten op bodemorganismen en processen beschouwd zouden moeten wor-
den. Dit is ook de schaal waarop boeren mogelijke effecten kunnen ervaren. Op perceelniveau 
kunnen dempingen een significant deel van het oppervlak uitmaken, zeker in geval van smalle 
percelen. Op dit schaalniveau is het eerder mogelijk dat effecten op bodemorganismen en pro-
cessen, maar ook risico’s op herverontreiniging van de bodem door bijvoorbeeld bioturbatie of 
opname door planten van betekenis zijn voor het hele perceel.  
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HOOFDSTUK 7 
 

SLOTCONCLUSIE 

In het verificatieonderzoek ecologie is als eerste een screening van ecologische risico’s uitge-
voerd, waarin niet of onvoldoende afgedekte dempingen met verdacht dempingsmateriaal on-
derzocht zijn [Van der Pol et al., 2003]. De conclusie van deze screening was dat géén van de 
dempingscategorieën voor het vervolgonderzoek kon afvallen, hetgeen wel de oorspronkelijke 
onderzoeksopzet was (afpelprincipe). 
Het onderzoek aan de deklagen op dempingen kent een beperking in het aantal locaties en 
monsters dat gebruikt kon worden, de relatief lage statistische ‘power’ die hiervan het gevolg is, 
en het mogelijk optreden van type I fouten in de conclusies hierdoor. Er zijn echter meerdere 
effecten aantoonbaar gebleken bij uiteenlopende parameters, zowel in het veldonderzoek als in 
laboratoriumexperimenten, lokaal en op grotere ruimtelijke schaal (al kan dit laatste niet uitge-
werkt worden op het niveau van dempingscategorie). Deze effecten zijn: 
- Aantoonbare (eco)toxicologische effecten in de deklaag; 
- Het optreden van herverontreiniging van het ecosysteem via beide onderzochte routes; 
- Aantoonbare verhoging van contaminantgehalten in eieren van weidevogels. 
 
Rekening houdend met bovengenoemde beperkingen kan op basis van multiple weight of evi-
dence ten aanzien van alle onderzochte categorieën dempingsmateriaal (te weten bedrijfsafval, 
bagger, bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, lompen en shredder) toch geconcludeerd 
worden dat op basis van functiegerichte criteria ecologische effecten gevonden worden bij een 
deklaag van tenminste 30 cm. Dit geldt zowel bij toetsing aan het meer gevoelige toetscriterium 
als aan het minder gevoelige toetscriterium.  
 
Met betrekking tot de te verifiëren aannamen in het bodembeheerplan geven de resultaten van 
het VE daarom aan dat de beleidsmatig als verdacht aangemerkte categorieën dempingsmate-
riaal alle in aanmerking komen voor beschermende maatregelen. Ook de niet verdachte cate-
gorie bagger komt hiervoor in aanmerking. Verder geven de resultaten aan dat op 
dempinglocaties met een reeds bestaande afdeklaag van 30 cm de voorgenomen maatregel 
ontoereikend is om ecologische risico’s weg te nemen. De beleidsmatige aannamen ten aan-
zien van de doelmatigheid van de voorgenomen maatregel (afdekken) worden dus op essentië-
le punten niet ondersteund door de resultaten van het Verificatieonderzoek Ecologie. 
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HOOFDSTUK 8 
 

AANBEVELINGEN 

In onderstaande paragraaf worden de resterende vragen en kennislacunes van het Verificatie-
onderzoek Ecologie geïnventariseerd en worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonder-
zoek. Ook worden voorstellen gedaan voor een aansluitende monitoring van oude en nieuwe 
locaties met een aangebrachte afdeklaag. Daarnaast is er aandacht voor continuering van het 
proces en financiering van het verificatieonderzoek. Daarnaast worden ook aanbevelingen ge-
daan voor verdere ontwikkeling en overdracht van kennis buiten de Krimpenerwaard.  
 
Restvragen en kennislacunes 
- Het VE is uitgevoerd aan (onder meer) locaties waar in het verleden al een deklaag op de 

demping is aangebracht. De oorspronkelijke kwaliteit van het afdekmateriaal is echter niet 
bepaald en is dan ook onzeker. Er blijft behoefte aan aanvullende informatie, bijvoorbeeld 
in de vorm van gestratificeerde bodemkwaliteitsbepalingen op deze locaties.  

- Er is grote behoefte aan inzicht in de mate van effect. Voor een deel zijn de gekozen onder-
zoeksparameters niet geschikt om de omvang van een effect te kwantificeren (slechts be-
doeld om de aanwezigheid of mobiliteit van contaminanten o.i.d. vast te stellen: een 
screening). Voor een ander deel gaat het om vragen naar risico’s van effecten voor de 
duurzaamheid van populaties of processen in het ecosysteem, waartoe de stand van we-
tenschappelijke kennis of gebiedsgerichte informatie nog ontoereikend is. Toch kan met 
aanvullend veldonderzoek en modelsimulaties een beter antwoord worden bereikt. 

- De als ‘mogelijk verdacht’ aangemerkte categorie bagger behoeft nadere kwalificatie. Er zijn 
ecologische risico’s aantoonbaar, ook na afdekken. Het is onduidelijk of de categorie als 
geheel moet worden beheerd, of dat de waargenomen effecten zijn toe te schrijven aan een 
heterogene herkomst (grotendeels gebiedseigen bagger, gedeeltelijk ook havenslib (mon-
delinge mededeling landeigenaren)) en dat het beheer moet worden gericht op gebieds-
vreemd materiaal. 

- Relevantie van bioturbatie op termijn. De opwaartse beweging van metalen is in het veld 
tentatief beoordeeld; voor organische verontreinigingen is dit niet uitgevoerd, terwijl voor 
die stofgroep de mitigerende bijdrage van het neerslagoverschot van minder betekenis 
moet worden geacht. 

- Nadere specificatie en lokalisatie (naar categorie dempingsmateriaal) van organische mi-
croverontreinigingen, waarvan de aanwezigheid is aangetoond in dempingsmateriaal en in 
eieren van weidevogels. Onderscheid tussen PCB’s, coplanaire PCB’s en dioxinen. 

- Doorvergiftiging vanuit dempingen is mogelijk vanwege de aanwezigheid van organische 
contaminanten (PCB’s en dioxine-achtige stoffen) in eieren van weidevogels. Het werkelijk 
optreden van toxische effecten bij hogere diersoorten en de omvang daarvan moet nu wor-
den vastgesteld. Ook carnivore kleine zoogdieren kunnen hierbij worden gebruikt, zodat 
ook andere voedselketens in beeld worden gebracht. Er dient vastgesteld te worden wat nu 
de feitelijke blootstellingsroute is, m.a.w. of deze ook werkelijk via regenwormen verloopt. 

- Variabiliteit van veldpopulaties van bodemdieren (regenwormen, nematoden) in relatie 
brengen met beheer van grondwaterpeil en bodemgesteldheid van het grasland (bemes-
ting, bekalking, compactie, e.d.). 

- Uit het VE komt sterke aanwijzing voor verontreiniging van referentiegrasland met zware 
metalen en EROD inducerende stoffen, vooral bij niet afgedekte shredder dempingen. Dit 
zou kunnen duiden op verspreiding van de metalen vanuit de dempingen naar het omlig-
gende grasland, bijvoorbeeld door agrarisch beheer. Deze potentiële route van versprei-
ding is niet specifiek onderzocht. 
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Monitoring 
- Voor nieuw afgedekte locaties kan worden aanbevolen monitoring te doen van eventuele 

herverontreiniging van de deklaag door periodieke, gedetailleerde metingen van relevante 
contaminanten op meerdere diepten in het bodemprofiel. Het is goed om bij uitvoering van 
de maatregel een t=0 meting te doen. Verder is het zinvol om ook de populatie regenwor-
men te monitoren als voorname vector voor turbatie. Zowel dichtheid als bioaccumulatie zijn 
dan zinvolle parameters. Hiermee kan worden aangesloten op het PIMM van Zuid-Holland. 

- Opname van contaminanten door diepwortelende planten is aangetoond in laboratorium 
kolomproeven. Na inrichting van nieuwe locaties kunnen kleine proefveldjes worden aange-
legd, waarbij gewasopname wordt gemonitord met brandnetels of wilgen. Het is dan ook re-
levant om fytotoxiciteit te onderzoeken. Tevens kunnen effecten op herbivoren worden 
onderzocht, daar deze voedselketen nog niet in beeld is gebracht. 

- Het broedsucces van weidevogels wordt jaarlijks gevolgd door vrijwilligers van de Natuur- 
en Vogelwerkgroep “De Krimpenerwaard”. De nieuwe gegevens kunnen worden toege-
voegd aan de database om t.z.t. een hernieuwde analyse met groter onderscheidend ver-
mogen mogelijk te maken. Eventuele effecten op populatieniveau kunnen vervolgens 
modelmatig worden doorgerekend. Op basis van geruide slagpennen en achtergebleven 
eieren kan de blootstelling van vogels na grootschalige uitvoering van afdekmaatregelen 
worden gevolgd. 

- Niet onderzochte doelstellingen van stakeholders (zoals Rode lijstsoorten, natuurdoeltype 
vegetaties) kunnen in een monitoringsplan worden opgenomen. 

 
Voortzetting en financiering verificatieonderzoek 
- Mogelijkheden voor additionele externe financiering kunnen worden gezocht bij Europese 

fondsen. Het Programma INTERREG IIIB stimuleert projecten op het gebied van regionale 
ruimtelijke ontwikkeling, waarin overdracht en operationalisering van kennis een grote rol 
speelt. De oplossingsgerichtheid van het verificatieonderzoek en de onderliggende vragen 
rond risicobeoordeling lijken goed aan te sluiten bij dit programma. Het is dan zaak om bui-
ten het bestaande consortium nieuwe partners met eenzelfde type probleemstelling te vin-
den binnen dezelfde EU-regio. 

 
Kennisontwikkeling en -overdracht  
- Op grond van een presentatie op ConSoil 2003 in de special session ‘Site specific ecologi-

cal risk assessment: where are we now?’ is gebleken dat de omvang en de gevolgde me-
thodiek van het VE op Europese schaal uniek en vernieuwend is. Ook vanuit Australië is 
inmiddels belangstelling gebleken. Met name de beoordelingssystematiek met de ontwikke-
ling ecologische criteria, de interactieve overlegstructuur tussen wetenschap en praktijk, en 
niet in de laatste plaats het integrerend karakter van het veldonderzoek, oogsten veel be-
langstelling. Ook op nationaal vlak was er andermaal ruimte voor een presentatie tijdens 
BodemBreed 2003. Hier werd discussie gevoerd over verdere ontwikkeling van de ecologi-
sche risicobeoordeling en de wenselijkheid van ecologische “normen” versus beoordelings-
systemen met een hoge mate van locatiespecificiteit in de criteria. Er is gesteld dat het 
Platform Ecologische Risicobeoordeling PERISCOOP dit als aandachtspunt bij verdere cri-
teriaontwikkeling wil meenemen bij vervolgactiviteiten onder SKB II (Van der Waarde, mond. 
mededeling).  
Hierbij kan onder meer speciale aandacht worden gegeven aan het verder ontwikkelen van 
het inzicht in type I fouten op Triade-niveau (aggregatie van meerdere onderzoeks-
parameters). Deze zouden beter moeten kunnen worden gekwantificeerd en “genormeerd”. 
Een onderzoeksparameter als het gehalte aan metalen is op zich relatief gevoelig voor type 
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I fouten, omdat er vele elementen tegelijkertijd kunnen worden gemeten, die stuk voor stuk 
aanleiding kunnen geven tot de conclusie dat er sprake is van verhoging. 

- De gebiedseigen achtergrond die voor elke onderzoeksparameter van het VE is verkregen, 
is nog niet vergeleken met achtergrondwaarden voor andere veenweidegebieden. Voor 
ontwikkeling van “ecologische normen” (PERISCOOP) zou dat een zinvolle aanvulling zijn. 

Toetsing  
Het Verificatieonderzoek zal als geheel nog worden getoetst door de Toetsingscommissie van 
SKB. Gezien het belang van het bodembeheer voor de streek zou tevens kunnen worden over-
wogen om de onderzoeksrapportage en het daarop nog te baseren beleidsstandpunt voor te 
leggen aan de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) voor advies. 
 
In het licht van bovengenoemde aanbevelingen lijkt het zinvol om het bestaande consortium in 
stand te houden en de communicatielijnen via het Afstemmingsoverleg te continueren. 
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