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SAMENVATTING 

Verificatie-onderzoek landbouw Krimpenerwaard 

Gedempte sloten in de Krimpenerwaard 
In de Krimpenerwaard, een groot veenweide gebied (ca. 12.000 ha), bevinden zich ca. 5.000 met 
afval gedempte sloten, waarvan een deel is gedempt met milieuhygiënisch verdacht materiaal. 
De aanwezigheid van deze verontreinigingen stagneert de beleidsmatige voornemens met be-
trekking tot behoud en versterking van de groene functies (landbouw, natuur en recreatie). Sinds 
1998 is een bodembeheerplan voor de Krimpenerwaard in werking gesteld. In dit beheerplan 
worden de dempingen als een geval van ernstige verontreiniging opgevat. Het bodembeheerplan 
gaat uit van een functiegerichte sanering, dit houdt in dat de bodemverontreiniging geen beper-
king mag vormen voor de beoogde functies in het gebied (landbouw, natuur en recreatie).  
 
In het bodembeheerplan zijn aannamen gedaan ten aanzien van het al of niet bestaan van nade-
lige milieuhygiënische en fysische effecten van slootdempingen en ten aanzien van de effectivi-
teit van de voorgestelde maatregelen om deze nadelige effecten tegen te gaan. In dit rapport 
wordt het landbouwkundig deel van dit onderzoek besproken. 
 
Doelstelling verificatie-onderzoek 
In het bodembeheerplan zijn diverse aannamen gedaan met betrekking tot de chemische sa-
menstelling van het dempingmateriaal, de afdeklaag en de aan- of afwezigheid van mogelijke 
risico’s. De dempingen zijn ingedeeld in vijf groepen op basis van (i) verdacht of onverdacht 
dempingmateriaal, (ii) een voldoende of onvoldoende afdeklaag en (iii) wel of geen verdachte 
bijmenging in de afdeklaag. Twee van deze groepen zijn als verdacht aangemerkt, namelijk  
dempingen met verdacht dempingmateriaal en een afdeklaag <0,3 m met mogelijk verdachte 
bijmenging (groep A) en dempingen met verdacht dempingmateriaal, een afdeklaag van 0,3 m of 
meer en geen verdachte bijmenging (groep B). Verder is er een indeling gemaakt in categorieën 
op basis van de herkomst van het dempingmateriaal. De verdachte categorieën dempingmateri-
aal betreffen: bouw- en sloopafval, shredder, lompen, huishoudelijk afval, industrieel- en bedrijfs-
afval en scheepsafval. Daarnaast is bagger als mogelijk verdachte categorie aangemerkt. De 
aannames zijn dat voor groep A mogelijk landbouwkundige, ecologische en verspreidingsrisico’s 
aanwezig zijn. Voor groep B wordt aangenomen dat landbouwkundige en ecologische risico’s 
afwezig zijn. 
 
In het bodembeheerplan is voor de gebieden met een landbouwkundige functie (veehouderij) 
een aanpak uitgewerkt die neerkomt op het aanbrengen van een voldoende dikke afdeklaag op 
dempingen met verdacht dempingmateriaal. Vooralsnog is aangenomen dat een afdeklaag van 
0,3 m dikte voldoende bescherming biedt. Deze aanpak moet er voor zorgen dat landbouwkun-
dige risico’s voorkomen worden bij dempingen in een gebied met landbouwkundige functie. Er 
wordt vanuit gegaan dat landbouwkundige risico’s afwezig zijn wanneer: (i) de maximaal toelaat-
bare gehalten in contaminanten in voedergewassen niet worden overschreden en (ii) het gras-
land zowel milieuhygiënisch als fysiek geschikt is voor beweiding en daarmee samenhangende 
activiteiten. 
 
De belangrijkste doelen van het landbouw deel van het verificatie-onderzoek zijn daarom: (i) het 
toetsen van de aannamen met betrekking tot de vaststelling van verdachte categorieën dem-
pingmateriaal en (ii) het toetsen van de aanname dat een afdeklaag van 0,3 m voldoende is om 
landbouwkundige risico’s nu en in de toekomst te vermijden. 
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Vaststellen landbouwkundige risico’s 
In de eerste fase van het verificatie onderzoek landbouw [Boels et al., 2000 en Boels en Zweers, 
2001] is een methode ontwikkeld voor het vaststellen van landbouwkundige risico’s van dempin-
gen. Landbouwkundige risico’s worden bepaald door berekende gehalten zware metalen in de 
rundernier te toetsen aan de Warenwetnorm. Metaalgehalten in de rundernier werden berekend 
met een eenvoudig model voor bio-accumulatie op basis van gemeten metaalgehalten in het ge-
was en de toplaag van de afdeklaag. Daarnaast zijn gemeten metaalgehalten getoetst aan vee-
voedernormen en gehalten waarbij fytotoxiciteit optreedt. Dit onderzoek beperkte zich tot 
landbouwkundige risico’s  voor runderen als gevolg van zware metalen. Verder was het onder-
zoek beperkt tot een gering aantal dempingen van de categorieën bouw- en sloopafval en shred-
der. Alleen bij dempingen met shredder met een dunne afdeklaag (<0,3 m) bleken 
landbouwkundige risico’s aanwezig te zijn. In een uitgebreidere bemonstering van een aantal 
dempingen is op basis van de variantie in de gemeten gehalten metalen in bodem en gewas de 
minimale steekproefgrootte vastgesteld voor een voldoende betrouwbare uitspraak  over het wel 
of niet aanwezig zijn van landbouwkundige risico’s voor de verschillende categorieën. 
 
In de tweede fase is het onderzoek uitgebreid tot alle categorieën dempingmateriaal en zijn ook 
de risico’s voor schapen in het onderzoek meegenomen. De in de eerste fase van het onderzoek 
opgezette methodiek is in enigszins aangepaste vorm gehandhaafd. Wijzigingen in de Waren-
wet, welke zijn ingevoerd na de eerste fase van het onderzoek zijn meegenomen. Daarnaast is 
zoveel mogelijk aangesloten bij de afleiding van de bodemgebruikswaarden voor landbouw.  
 
Voor het screenen van de risico’s van organische verontreinigingen worden binnen het deelon-
derzoek ecologie EROD-analyses gebruikt. De resultaten van deze EROD-analyses hebben er 
toe geleid dat in het dempingmateriaal van alle dempingcategorieën PCB-analyses zijn uitge-
voerd. Omdat de gegevens zich beperken tot het dempingmateriaal en er geen gegevens zijn 
over PCB-gehalten in de afdeklaag zijn de conclusies indicatief. Ook van PAK is het aantal 
waarnemingen beperkt en is de beoordeling indicatief. 
 
Resultaten 
De Warenwetnorm blijkt de meest kritische norm voor het toetsen van landbouwkundige risico’s 
van zware metalen. De gemeten gehalten zware metalen overschrijden (met uitzondering van 
koper) voor geen enkele dempingcategorie de veevoedernorm en het kritische gehalte voor fyto-
toxiciteit. Daarom is in het vervolg van het onderzoek alleen nog maar getoetst aan de Waren-
wetnorm. 
 
De gehalten koper in het gewas liggen rond de veevoedernorm voor schapen. Dit is algemeen 
voor veenweide gebieden in Nederland en is geen specifiek probleem voor de Krimpenerwaard. 
 
Voor dempingen met bagger, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval kan met voldoende ze-
kerheid vastgesteld worden dat ze geen landbouwkundige risco’s opleveren als gevolg van zwa-
re metalen. De Warenwetnorm wordt hier binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval voor geen 
enkel metaal overschreden. 
 
De metalen zink, nikkel, chroom, kwik en arseen leiden niet tot landbouwkundige risico’s voor 
dempingen in de Krimpenerwaard en kunnen verder in dit onderzoek buiten beschouwing gela-
ten worden. Het verdere onderzoek beperkt zich tot de metalen Cd en Pb. 
 
Voor de categorieën industrieel- en bedrijfsafval en shredder is voor Cd en Pb een landbouw-
kundig risico aanwezig voor dempingen met een onvoldoende dikke afdeklaag. Dit op basis van 
overschrijding van het maximum gehalte van de Warenwet door berekende gehalten cadmium 
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en lood in de rundernier en het berekende gehalte cadmium in de schapenlever. De metalen lood 
en cadmium zijn daarom belangrijk in het vervolg van deze studie. 
 
Voor dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval is de variantie in de berekende me-
taalgehalten in de rundernier en schapenlever zo groot dat de gemiddelde waarde per demping-
categorie geen goede maat is voor het landbouwkundige risico van de categorie als geheel. 
 
Op basis van de veronderstelde slechte beschikbaarheid van PAK’s in (de maag van) vee wor-
den geen risico’s verwacht in de onderzochte dempingen met shredder en bouw- en sloopafval.  
 
Op basis van PCB-metingen in het dempingmateriaal worden geen landbouwkundige risico’s 
verwacht voor dempingen met huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bagger. De hoge ge-
halten PCB’s in dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval leiden mogelijk wel tot 
landbouwkundige risico’s.  
 
Veilige dikte van de afdeklaag 
Het vaststellen van de veilige dikte van de afdeklaag is gebaseerd op zowel veldmetingen als 
modelberekeningen. In de eerste fase van het deelonderzoek landbouw is een conceptueel mo-
del opgesteld, waarin de effectiviteit van de afdeklaag geëvalueerd wordt ten aanzien van veront-
reiniging van een schone afdeklaag vanuit het onderliggende dempingmateriaal. De belangrijkste 
uitkomst van berekeningen met dit model is dat turbatie de belangrijkste oorzaak is van veront-
reiniging van afdeklagen. Het effect van het dunner worden van afdeklagen als gevolg van oxida-
tie is in dit model buiten beschouwing gelaten.  
 
Per dempingcategorie zijn gewas en grond bemonsterd op 2 locaties met een (opgegeven) af-
deklaag van meer dan 0,3 m dik. Tevens zijn referentiemonsters genomen in het naastgelegen 
veld. De bodem- en gewasgehalten en de berekende gehalten in de rundernier en schapenlever 
zijn vergeleken met veevoedernormen en Warenwetnormen. Om de invloed van de dikte van de 
afdeklaag te bepalen zijn de gemeten gehalten Cd in grond en gewas evenals het (berekende) 
Cd gehalte in de schapenlever gerelateerd aan de dikte van de afdeklaag voor de gehele data-
set. 
 
Met modelberekeningen is de duurzaamheid van de afdeklaag onderzocht. Met een model voor 
het berekenen van oxidatie en krimp van veen is onderzocht hoe deze processen de duurzaam-
heid van de afdeklaag beïnvloeden. De snelheid van oxidatie berekend in dit model is tevens ge-
bruikt als invoer voor een geïntegreerd stoftransport en gewasopname model. Met dit 
geïntegreerde model is berekend in welke mate de afdeklaag verontreinigd wordt vanuit de dem-
ping en wat dit voor gevolgen heeft voor de gewasopname voor verschillende diktes van de af-
deklaag voor een periode van 150 jaar, waarin zowel op- en neerwaarts stoftransport in de 
vloeibare fase door convectie, menging in de vaste fase als gevolg van mechanische en biologi-
sche turbatie, als wel gewasopname en oxidatie beschreven worden. 
 
Resultaten 
Zowel de metaalgehalten in de bodem en in het gewas alsook het berekende gehalte Cd in de 
rundernier en schapenlever vertonen een duidelijke dalende trend met een toenemende dikte 
van de afdeklaag. De afname van het metaalgehalte in de toplaag van de bodem neemt snel af 
tot een laagdikte van ongeveer 0,15 m en blijft daarna ongeveer constant. Dit betekent dat bij 
dempingen met afdeklagen dikker dan 0,15 m er geen risico’s optreden als gevolg van verhoog-
de opname van metalen door ingestie van grond. Metalen die van grotere diepte opgenomen 
worden door plantenwortels zijn het meest risicovol. Daarom is het verdere onderzoek toege-
spitst op Cd dat in tegenstelling tot lood goed door gewassen opgenomen wordt. De gehalten in 
het gewas laten veel meer spreiding zien evenals de berekende gehalten in de rundernier en 
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schapenlever, waarvoor bij de berekening zowel de bodem- als gewasgehalten gebruikt worden. 
Zowel de hoogte als de spreiding in de berekende metaalgehalten in rundernier en schapenlever 
nemen af met een toenemende dikte van de afdeklaag.  
 
Uit modelberekeningen van de oxidatie en krimp van veen blijkt de afdeklaag minder snel te zak-
ken dan het omliggende perceel. De minder snelle oxidatie in de toplaag heeft als voordeel dat 
de afdeklaag duurzamer is dan op grond van maaivelddaling van de omliggende percelen ver-
wacht mag worden. Het heeft echter ook een negatief effect. De snellere daling van de naastge-
legen percelen kan mogelijk tot gevolg hebben dat dempingmateriaal aan de randen vrij komt te 
liggen. In de praktijk blijken dempingen echter juist vaak lager te liggen dan de naastgelegen 
percelen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van zakking, een proces dat in de modelberekeningen 
niet is meegenomen. 
 
Simulaties met het geïntegreerde model laten zien dat door capillaire opstijging en turbatie een 
dunne laag (tot 0,1 m) in de afdeklaag direct boven het dempingmateriaal wordt verontreinigd 
met zware metalen. Het gehalte in het gewas neemt snel toe wanneer de wortels in deze zone of 
in het dempingmateriaal aanwezig zijn. Door oxidatie neemt de dikte van de afdeklaag af, waar-
door wortels steeds dichter in de buurt van deze zone komen. De modeluitkomsten blijken onge-
voelig voor variatie in de snelheid van turbatie. De variatie in modeluitkomsten als gevolg van 
variatie in binding van metalen is wel groot. Deze variatie neemt echter sterk af met toenemende 
dikte van de afdeklaag en is voor diktes vanaf 0,3 m klein genoeg om zinnige uitspraken te kun-
nen doen. De berekende Cd-gehalten op basis van de met het model gesimuleerde Cd-gehalten 
in gewas en bodem, zijn acceptabel voor afdeklagen van 0,35 m en dikker. Wanneer een sig-
naallaag wordt aangebracht in de vorm van een scheidingsdoek tussen het dempingmateriaal en 
de afdeklaag wordt het transport van verontreinigingen vanuit het dempingmateriaal beperkt tot 
opwaarts transport via de vloeistoffase. Modelberekeningen geven aan dat dit transport zeer 
klein is. Een afdeklaag van 0,3 m zal dan voldoende bescherming bieden. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Dempingen met bagger, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval hebben geen landbouwkun-
dig risico vanuit milieuhygiënisch oogpunt. Er zijn mogelijk wel fysieke risico’s voor landbouw. 
 
Dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval hebben een landbouwkundig risico aan-
getoond. Voor landbouwkundig gebruik van percelen met dergelijke dempingen zullen afdoende 
maatregelen genomen moeten worden. 
 
Op basis van de grote spreiding binnen de categorieën shredder en industrieel- en bedrijfsafval 
kan overwogen worden de dempingen per locatie te beoordelen in plaats van de beoordeling per 
categorie als geheel. 
 
Uit zowel veldwaarnemingen als modelberekeningen blijkt dat een afdeklaag minimaal 0,35 m 
dik moet zijn om te voorkomen dat het gewas (in het bijzonder cadmium) opneemt. In verband 
met het dunner worden van de afdeklaag door oxidatie wordt een afdeklaag van 0,4 m geadvi-
seerd. In het geval dat een signaallaag wordt aangebracht in de vorm van een scheidingsdoek 
tussen de afdeklaag en het dempingmateriaal volstaat een afdeklaag van 0,3 m. 
 
Uit de modelberekeningen blijkt de opname van Cd door het gewas het meest kritisch. Het telen 
van diep wortelende gewassen, zoals maïs, brengt daarom extra risico’s met zich mee. 
 
Monitoren van het gewas op zware metalen geeft de beste en meest vroegtijdige indicatie van 
landbouwkundige risico’s. 



 VIII 

SUMMARY 

Verification research - agriculture Krimpenerwaard 

Dammed ditches in the Krimpenerwaard 
Approximately 5.000 ditches dammed with waste material are located in the Krimpenerwaard, an 
extensive area of fens (approx. 12.000 ha). Some of these dams contain material that is suspect 
in terms of environmental hygiene. The presence of these contaminants is causing stagnation of 
the policy aims relating to the maintenance and enhancement of rural functions (agriculture, na-
ture areas and recreation). A soil management plan has been in operation in the Krimpenerwaard 
since 1998. This management plan designates the dams as a case of serious contamination. 
The soil management plan assumes that function-oriented remediation will take place. This 
means that the soil contamination will not constitute an obstruction to the intended functions of 
the area (agriculture, nature areas and recreation).  
 
The soil management plan incorporates assumptions relating to the existence of detrimental en-
vironmental hygiene and physical effects of ditch dams and to the effectiveness of the measures 
proposed to combat these detrimental effects. This report discusses the agricultural aspect of 
this research. 
 
Aim of the verification research 
The soil management plan includes various assumptions regarding the chemical composition of 
the damming material, the covering layer and the existence or lack of potential risks. The dams 
are categorised in five groups on the basis of (i) suspect or non-suspect damming material, (ii) a 
sufficient or insufficient covering layer and (iii) the presence or lack of suspect admixtures in the 
covering layer. Two of these groups are designated as suspect, namely dams with suspect 
damming material and a covering layer <0,3 m with possibly suspect admixtures (group A) and 
dams with suspect damming material, a covering layer of 0.3 m or more and no suspect admix-
tures (group B). Further categorisation was conducted on the basis of the origin of the damming 
material. The suspect categories of damming material are: building and demolition waste, shred-
der, rags, household waste, industrial waste and waste material produced by ships. Dredge spoil 
has also been designated as a potentially suspect category. The assumptions are that risks in 
terms of agriculture the ecology and spreading may be associated with group A. As regards 
Group B, the assumption is that there are no risks relating to agriculture or the ecology. 
 
The soil management plan includes an approach to the areas with an agricultural function (live-
stock farming) that boils down to applying a sufficiently thick covering layer to dams that contain 
suspect damming material. At present, the assumption is that a covering layer with a thickness of 
0.3 m provides sufficient protection. This approach must ensure that agricultural risks are pre-
vented at dams in areas with agricultural functions. The assumption is that agricultural risks are 
not present when: (i) the maximum permissible levels of contaminants in feed crops are not ex-
ceeded and (ii) the grass land is suitable for grazing and associated activities both physically and 
in terms of environmental hygiene. 
 
The most important aims of the agricultural section of the verification research are therefore: (i) 
checking the assumptions relating to the determination of suspect categories of damming mate-
rial and (ii) checking that the assumption that a covering layer of 0.3 m is sufficient to prevent any 
agricultural risks now and in the future. 
 
Determination of agricultural risks 
In the first phase of the verification research – agriculture [Boels et al., 2000 and Boels and 
Zweers, 2001] a method was developed for the determination of the potential threat that dams 
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pose to agriculture. Agricultural risks are determined by checking calculated levels of heavy met-
als in bovine kidneys against the consumer goods Act standard. The levels of metals in bovine 
kidneys were calculated by using a simple bio-accumulation model based on the metal levels 
measured in the crops and the top layer of the covering layers. The metal levels measured were 
also checked against livestock feed standards and levels at which phytotoxicity occurs. This re-
search was restricted to agricultural risk to cattle caused by heavy metals. The research was also 
limited to a small number of dams in the building and demolition waste and shredder categories. 
It was revealed that agricultural risks were only present at dams with shredder and a thin cover-
ing layer (<0.3 m). In a more extensive sampling of a number of dams, the minimum number of 
random checks required for a sufficiently reliable determination of the presence or lack of agricul-
tural risks for the various categories was determined on the basis of the variation in the levels of 
metals measured in the soil and crops. 
 
In the second phase, the research was extended to all categories of damming material and the 
risks for sheep were also included. This involved using a modified form of the methodology de-
veloped in the first phase. Amendments to the consumer goods Act that came into force after the 
first phase were included. In addition, as much as possible was linked to the derivation of soil use 
values for agriculture.  
 
EROD analyses were used to screen the risks of organic contamination within the ecology sub-
study. The results of these EROD analyses led to PCB analyses being conducted for the dam-
ming material in all damming categories. The fact that the data is restricted to the damming ma-
terial and there is no data on PCB levels in the covering layer means that the conclusions are 
indicative. The number of observations of PAH was also limited and therefore produced an in-
dicative evaluation. 
 
Results 
It was revealed that the consumer goods Act standard is the most critical standard for the evalua-
tion of the agricultural risks of heavy metals. The measured levels of heavy metals (with the ex-
ception of copper) do not exceed the livestock feed standard and the critical level for 
phytotoxicity in any damming category. This is why checking was only carried out against the 
consumer goods Act standard in the follow-up research. 
 
The levels of copper in the crops are in the vicinity of the livestock feed standard for sheep. This 
is the general state of affairs for fen meadows throughout the Netherlands and is not a problem 
specific to the Krimpenerwaard. 
 
It can be determined with sufficient certainty that dams containing dredge spoil, building and 
demolition waste and household waste do not produce any agricultural risks resulting from heavy 
metals. No metal exceeds the consumer goods Act standard within the 95% reliability interval. 
 
The metals zinc, nickel, chrome, mercury and arsenic do not lead to agricultural risks in dams in 
the Krimpenerwaard and can be ignored for the remainder of this research. Further research was 
restricted to the metals Cd and Pb. 
 
In the industrial and shredder categories, Cd and Pb do create an agricultural risk in dams with 
insufficiently thick covering layers. This is based on exceeding the maximum level in the con-
sumer goods Act for the calculated levels of cadmium and lead in bovine kidneys and the calcu-
lated levels of cadmium in sheep livers. The metals lead and cadmium are therefore significant in 
the remainder of this research. 
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As regards dams with shredder and industrial waste, the variation in the calculated levels of 
metal in bovine kidneys and sheep livers is so great that the average value per damming cate-
gory is not a good measure for the agricultural risk of the category as a whole. 
 
The assumed poor availability of PAH in (the stomachs of) livestock leads to the conclusion that 
no risks are expected in the dams inspected that contain shredder and building and demolition 
waste.  
 
PCB measurements in the damming material lead to the conclusion that no agricultural risks are 
expected in dams containing household waste, building and demolition waste and dredge spoil. 
The high levels of PCBs in dams with shredder and industrial waste may produce agricultural 
risks.  
 
Safe thickness of the covering layer 
The determination of the safe thickness of the covering layer is based on both field measure-
ments and model calculations. In the first phase of the agricultural sub-study, a conceptual model 
was created in which the effectiveness of the covering layer is evaluated in relation to contamina-
tion of a clean covering layer from the underlying damming material. The most significant result 
of calculations with this model is that turbation is the most important cause of the contamination 
of covering layers. This model ignores the effect of the thinning of covering layers as a conse-
quence of oxidation.  
 
 
Crops and soil were sampled at 2 locations with a (registered) covering layer with a thickness 
exceeding 0.3 m for each damming category. Reference samples were also taken in adjacent 
fields. The soil and crop levels and the calculated levels in bovine kidneys and sheep livers were 
compared with livestock feed standards and consumer goods Act standards. To determine the 
influence of the thickness of the covering layer, the measured levels of Cd in the soil and crops 
and the (calculated) level of Cd in sheep livers were related to the thickness of the covering layer 
for the entire data set. 
 
The durability of the covering layer was researched on the basis of model calculations. A model 
for the calculation of oxidation and fen shrinkage was used to examine how these processes in-
fluence the durability of the covering layer. The rate of oxidation calculated in this model was also 
used as input for an integrated substance transport and crop absorption model. This integrated 
model was used to calculate the degree to which the covering layer is contaminated by the dam 
and to ascertain what consequences this will have for crop absorption for varying thicknesses of 
the covering layer for a period of 150 years in which upward and downward substance transport 
in the fluid phase due to convection, mixing in the solid phase as a consequence of mechanical 
and biological turbation and crop absorption and oxidation are described. 
 
Results 
The metal levels in the soil and the crops and the calculated level of Cd in the bovine kidneys 
and sheep livers clearly decrease as the thickness of the covering layer increases. The reduction 
in the level of metals in the top layer of the soil rapidly decreases to a layer thickness of approxi-
mately 0.15 m and remains approximately constant thereafter. This means that no risks occur as 
a consequence of increased absorption of metals through the ingestion of soil at dams with cov-
ering layers thicker than 0.15 m. Metals absorbed from deeper levels through plant roots are the 
greatest source of risk. This is why follow-up research focused on Cd that, in contrast to lead, 
can be easily absorbed by plants. The levels in the crops reveal a higher degree of spreading, as 
do the calculated levels in bovine kidneys and sheep livers in which both the soil and crop levels 
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are used in the calculation. Both the extent and the spread in the calculated metal levels in bo-
vine kidneys and sheep livers decrease as the thickness of the covering layer increases.  
 
Model calculations of the oxidation and fen shrinkage reveal that the covering layer subsides less 
rapidly than the surrounding plot. The advantage of the less rapid oxidation in the top layer is that 
the covering layer is more durable than may be expected on the basis of the drop in the ground 
level of surrounding plots. However, it also has a negative effect. The more rapid subsidence of 
adjacent plots may lead to exposure of damming material around the edges. However, in prac-
tice, dams are usually at a lower level than the adjacent plots. This is probably caused by subsi-
dence, a process that is not included in the model calculations. 
 
Simulations with the integrated model show that capillary action and turbation cause serious con-
tamination with heavy metals in a thin layer (to 0.1 m) in the covering layer directly above the 
damming material. The level in crops increases at a faster rate when roots are present in this 
zone or in the damming material. Oxidation causes the thickness of the covering layer to de-
crease, and this allows roots to penetrate closer to this zone. The model results are not affected 
by variations in the rate of turbation. However, the variations in the results of the models as a 
consequence of variations in binding are significant. This variation rapidly decreases as the 
thickness of the covering layer increases and is small enough to be able to produce useful re-
sults when the thickness is 0.3 m or greater. The Cd levels calculated on the basis of the Cd lev-
els in crops and soil simulated with the model are acceptable for covering layers with a thickness 
of 0.35 m or more. If a signal layer is placed in the form of a sheet separating the damming mate-
rial and the covering layer, the transport of contaminants from the damming material is restricted 
to upward transport via the liquid phase. Model calculations indicate that this transport is ex-
tremely minor. A covering layer of 0.3 m will provide sufficient protection. 
 
Conclusions and recommendations 
Damming with dredge spoil, building and demolition waste and household waste does not pro-
duce any agricultural risk in terms of environmental hygiene. There may be some physical risks 
for agriculture. 
 
Dams containing shredder and industrial waste do produce agricultural risks. Sufficient measures 
will have to be implemented if this type of dam is located on plots intended for agricultural use. 
 
The significant spread within the shredder and industrial waste categories allows evaluation of 
dams on an individual basis instead of evaluation of the category as a whole. 
 
Both field observations and model calculations reveal that a covering layer must be a minimum of 
0.35 m thick to prevent crops absorbing metals (cadmium in particular). A covering layer of 0.4 m 
is recommended in relation to the thinning of covering layers due to oxidation. In the case of the 
placement of a signal layer in the form of a sheet separating the covering layer and the damming 
material, a covering layer of 0.3 m will suffice. 
 
The model calculations show that the absorption of Cd by crops is the most critical factor. Culti-
vation of deep-rooted crops such as maize therefore involves extra risk. 
 
Monitoring crops for the presence of heavy metals will provide the best and earliest indication of 
agricultural risks. 
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HOOFDSTUK 1 
 

INLEIDING 

Achtergrond 
De Krimpenerwaard is een groot veenweidegebied (ca. 12.000 ha) in het Zuid-Hollandse deel 
van het Groene Hart. De beleidsmatige voornemens met betrekking tot behoud en versterking 
van de groene functies, zoals natuur, landbouw en recreatie, hebben sterk te kampen gehad met 
stagnatie ten gevolge van bodemverontreiniging door slootdempingen in het gebied. Grondruil 
ten behoeve van de landinrichting kwam niet op gang. In 1998 is daarom in de Krimpenerwaard 
een gebiedsgericht bodembeheerplan in werking getreden. Dit bodembeheerplan is tot stand ge-
komen door nauwe samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de Ministeries van VROM-
DGM en LNV, de Landinrichtingscommissies, het Hoogheemraadschap, het Zuiveringschap, de 
Stichting Zuid-Hollands Landschap, de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de plaatse-
lijke gemeenten.  
 
Het bodembeheerplan geeft een landinrichtings-ondersteunende en milieuhygiënisch verant-
woorde oplossing voor de bodemverontreiniging. De oplossing is gebaseerd op het uitgangspunt 
dat de bodemverontreiniging functiegericht wordt gesaneerd, waarbij de bodemverontreiniging 
geen beperking mag vormen voor de beoogde functies (wonen, landbouw, natuur en recreatie) in 
het gebied.  
 
In het bodembeheerplan zijn aannamen gedaan ten aanzien van het al of niet bestaan van nade-
lige milieuhygiënische en fysische effecten van slootdempingen en ten aanzien van de effectivi-
teit van de voorgestelde maatregelen om deze nadelige effecten tegen te gaan. In het onderzoek 
‘verificatie van de risico’s van bodemverontreinigingen in de Krimpenerwaard’, ook het verificatie-
onderzoek genoemd, worden deze aannamen getoetst.  
 
Het onderhavige rapport betreft de eindrapportage van het deelonderzoek landbouw van dit veri-
ficatie-onderzoek. Wanneer alle onderdelen van het verificatie-onderzoek zijn afgerond (eind 
2003) zal een integrale rapportage worden uitgebracht, waarin alle resultaten worden verwerkt. 
 
Het verificatie-onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Kennisontwikkeling en 
Kennisuitwisseling Bodem (SKB) en de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK). De uit-
voering is in handen van het onderzoeksinstituut Alterra, de Wageningen Universiteit en het ad-
viesbureau Royal Haskoning. De penvoerder is Royal Haskoning, deels gezamenlijk met het 
Nutriënten Management Instituut (NMI). De communicatie, die bij het onderzoek hoort, wordt ge-
daan door Van der Brugge Communicatie Advies. 
 
Algemene probleemstelling verificatie-onderzoek 
In het bodembeheerplan zijn diverse aannamen gedaan met betrekking tot de chemische sa-
menstelling van het dempingmateriaal, de afdeklaag en de aan- of afwezigheid van mogelijke 
risico’s. Op grond van kwalitatieve en deels kwantitatieve informatie zijn de dempingen in vijf 
groepen ingedeeld. Deze indeling is gebaseerd op de criteria: (i) verdacht of onverdacht dem-
pingmateriaal; (ii) een voldoende (aangenomen is dat 30 cm voldoende is) of onvoldoende dikte 
van de afdeklaag en (iii) wel of geen verdachte bijmenging in de afdeklaag. In tabel I is de inde-
ling in de verschillende groepen weergegeven. 
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Tabel 1. Indeling dempinglocaties in groepen (volgens Bodembeheerplan Krimpenerwaard 
1998). 

Groep Deklaag Demping-
materiaal 

Aanname Percentage 
van totaal 
aantal dem-
pingen 

A Mogelijk verdachte bij-
menging en < 0,3 m 

Verdacht Mogelijk landbouwkundige, eco-
logische en verspreidingsrisico’s 
aanwezig 
 

38 

B Geen verdachte bijmen-
ging en > 0,3 m 

Verdacht Mogelijk verspreidingsrisico’s 
aanwezig 
 

4 

C Verdachte bijmenging Onverdacht Mogelijk landbouwkundige en 
ecologische risico’s aanwezig 
 

0 

D Onverdacht Onverdacht Risico’s afwezig 
 

7 

E Onvoldoende gegevens Geen aanname 51 
 
Verder is er een indeling gemaakt op basis van categorieën dempingmateriaal. Deze categorieën 
zijn gebaseerd op de herkomst van het dempingmateriaal. De verdachte categorieën demping-
materiaal betreffen: bouw- en sloopafval, shredder, lompen, huishoudelijk afval, industrieel- en 
bedrijfsafval en scheepsafval. Daarnaast is bagger als een mogelijk verdachte categorie aange-
merkt. 
 
Het verificatie-onderzoek heeft tot doel: 
- het verifiëren van de juistheid van de aannamen, zoals geformuleerd in het bodembeheer-

plan, ten aanzien van het optreden van nadelige effecten (landbouwkundig, ecologisch en 
verspreiding) en; 

- het verifiëren van de effectiviteit en duurzaamheid van het in het bodembeheerplan voorge-
stelde maatregelenpakket. 

 
Doelstellingen verificatieonderzoek landbouw 
In het bodembeheerplan is voor de gebieden met een landbouwkundige functie (veehouderij) 
een aanpak uitgewerkt die neerkomt op het aanbrengen van een voldoende dikke afdeklaag op 
dempingen met verdacht dempingmateriaal. Vooralsnog is aangenomen dat een afdeklaag van 
0,3 m dikte voldoende bescherming biedt. Deze aanpak moet er voor zorgen dat landbouwkun-
dige risico’s voorkomen worden bij dempingen in een gebied met landbouwkundige functie. Er 
wordt vanuit gegaan dat landbouwkundige risico’s afwezig zijn wanneer: (i) de maximaal toelaat-
bare gehalten in contaminanten in voedergewassen niet worden overschreden en (ii) het gras-
land zowel milieuhygiënisch als fysiek geschikt is voor beweiding en daarmee samenhangende 
activiteiten. 
 
De belangrijkste doelen van het landbouw deel van het verificatie onderzoek zijn daarom: (i) het 
toetsen van de aannamen met betrekking tot de vaststelling van verdachte categorieën dem-
pingmateriaal en (ii) het toetsen van de aanname dat een afdeklaag van 0,3 m voldoende is om 
landbouwkundige risico’s nu en in de toekomst te vermijden. 
 
Eerder uitgevoerd onderzoek 
De eerste fase van het verificatie-onderzoek landbouw [Boels et al., 2000 en Boels en Zweers, 
2001] was een verkennend onderzoek naar landbouwkundige risco’s. In dit onderzoek is een 
methodologie opgezet voor het bepalen van landbouwkundige risico’s van dempingen. Land-
bouwkundige risico’s worden bepaald door berekende gehalten metalen in de rundernier te toet-
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sen aan de Warenwetnorm. De te verwachten metaalgehalten in de rundernier worden berekend 
uit gemeten gehalten metalen in de bodem en in het gras. Verder zijn de gemeten gehalten in 
het gewas getoetst aan de veevoedernorm. In genoemde studie werd bodem- en gewasonder-
zoek uitgevoerd op een klein aantal dempingen (shredder en bouw- en sloopafval), waarop af-
deklagen waren aangebracht die als milieukundig onverdacht werden beschouwd. Zowel 
dempingen met afdeklagen van 0,3 m of dikker, alsook dunnere afdeklagen werden bemonsterd. 
Uit het onderzoek van Boels et al. [2000] blijkt dat in de meeste gevallen geen actuele risico’s 
bestaan. Alleen bij dempingen met shredder en een dunne afdeklaag (< 0,3 meter) bleken land-
bouwkundige risico’s aanwezig te zijn. Het aantal onderzochte locaties was echter onvoldoende 
om deze conclusies statistisch te kunnen onderbouwen, zodat nog geen uitspraken konden wor-
den gedaan ten aanzien van de gehele Krimpenerwaard, temeer daar in het onderzoek van 
Boels et al. [2000] niet alle relevante dempingcategorieën zijn onderzocht. Verder heeft het 
bepalen van het landbouwkundig risico zich in deze studie beperkt tot runderen. Schapen en 
andere landbouwhuisdieren zijn buiten beschouwing gelaten. De ontwikkelde methodologie be-
perkt zich tot zware metalen. De beoordeling van organische verontreinigingen is hierin niet 
meegenomen. 
 
In een vervolgstudie [Boels en Zweers, 2001] is op basis van een intensieve bemonstering van 
een aantal locaties de vereiste steekproefgrootte vastgesteld voor een voldoende statistische 
onderbouwing van het risico van de verschillende dempingcategorieën. Voor een aantal dempin-
gen werd daartoe de variantie in het metaalgehalte van de bodem in de bovenste 5 cm van het 
profiel en het metaalgehalte van het daarop groeiende gras onderzocht. Uit de variantie van de 
metingen is een steekproefgrootte vastgesteld van 25 monsters per categorie. Bij deze steek-
proefgrootte is de fout in de metaalgehalten in bodem en gewas met een zekerheid van 90% niet 
groter dan 10% van de waarde. Het aantal te analyseren monsters kan worden verlaagd door per 
locatie mengmonsters samen te stellen. 
 
Verder is onderzoek verricht naar de vereiste dikte van de afdeklaag. Dit is gedaan door geme-
ten gehalten in grond en gewas te relateren aan de dikte van de afdeklaag. De resultaten van dit 
onderzoek zijn echter beperkt door het geringe aantal locaties dat onderzocht is en omdat 
slechts twee categorieën dempingen zijn onderzocht. Ook is een modelconcept opgezet voor de 
bepaling van de duurzaamheid van de afdeklaag uit oogpunt van verontreiniging van de af-
deklaag door transport vanuit het dempingmateriaal door opwaarts transport en turbatie. Uit deze 
modelberekeningen blijkt dat er geen landbouwkundige risico’s zijn bij afdeklagen dikker dan 
0,3 m.  
 
Doelstellingen huidig onderzoek 
De doelstellingen van het hier gerapporteerde onderzoek bouwen voort op het reeds gedane on-
derzoek. De belangrijkste doelstellingen zijn:  
1. Het met voldoende nauwkeurigheid vaststellen van landbouwkundig risico per categorie 

dempingmateriaal met behulp van een voldoende grote steekproef voor beweiding met run-
deren en schapen. Landbouwkundige risico’s worden bepaald op basis van inname van zwa-
re metalen door ingestie van grond en gewas door runderen en schapen. Het meenemen van 
het landbouwkundig risico voor schapen is nieuw in dit onderzoek en is toegevoegd vanwege 
de toename in het aantal gehouden schapen in de Krimpenerwaard. 

2. Het vaststellen van een voldoende dikte van de afdeklaag voor categorieën dempingen 
waarvoor een landbouwkundig risico is vastgesteld. Hierbij moeten de effecten van krimp en 
oxidatie van veen op de dikte en daarmee het functioneren van de afdeklaag worden geëva-
lueerd. Het proces van oxidatie zal daarom worden opgenomen in het rekenmodel voor het 
evalueren van de duurzaamheid van de afdeklaag. 

3. Een afgeleide doelstelling is om op basis van de opgebouwde dataset met grond- en gewas-
analyses empirische relaties tussen metaalgehalten in het gewas en metaalgehalten in de 
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bodem af te leiden. Dergelijke relaties kunnen idealiter gebruikt worden voor het bepalen van 
landbouwkundige risico’s op basis van alleen bodemgegevens. 

 
Voor de beoordeling van de landbouwkundige risico’s van organische verontreinigingen is een 
ander spoor gekozen. Binnen het deelonderzoek ecologie wordt het dempingmateriaal onder-
zocht op de biologisch effectieve fractie van PCB- en PAK-achtige verbindingen (EROD). Wan-
neer de EROD-bepaling daartoe aanleiding geeft zullen deze stoffen nader onderzocht worden. 
In een volgende fase van dit onderzoek zal vervolgens gekeken worden naar de afdeklagen bo-
ven die categorieën dempingen waarin de aanwezigheid van organische contaminanten tot risi-
co’s leidt. 
 
Leeswijzer 
Het onderzoek bestaat uit een aantal deelactiviteiten welke afzonderlijk gerapporteerd zijn. In 
deze eindrapportage zijn de deelresultaten samengevoegd. De resultaten, zoals gerapporteerd in 
het eindrapport, zijn echter niet alle identiek aan die uit de deelrapportages. Dit is voor het on-
derdeel “vaststellen landbouwkundige risico’s”, het gevolg van veranderingen in de Warenwet 
welke plaatsvonden in de periode na het vaststellen van de onderzoeksmethodiek. De toetsing in 
de eindrapportage is geactualiseerd en in overeenstemming met de thans geldende normen.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluatie van het landbouwkundige risico per dempingcategorie. In dit 
hoofdstuk worden de dempingcategorieën en stoffen vastgesteld welke leiden tot een landbouw-
kundig risico. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het afleiden van een veilige dikte van de af-
deklaag voor die stoffen en dempingcategorieën waarvoor een risico is vastgesteld. Eerst 
worden uit veldmetingen berekende effecten gerelateerd aan de dikte van de afdeklaag. Vervol-
gens wordt ingegaan op de effecten van krimp en oxidatie van veen en als laatste worden de 
duurzaamheid en veilige dikte van de afdeklaag geëvalueerd met een geïntegreerd model. 
Hoofdstuk 4 tenslotte brengt de resultaten uit de verschillende deelonderzoeken samen en geeft 
de hierop gebaseerde aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 2 
 

HET VASTSTELLEN VAN LANDBOUWKUNDIGE RISICO’S 

Nadat het begrip “landbouwkundige risico’s” in de inleiding nader is gedefinieerd (paragraaf 2.1) 
wordt de gekozen onderzoeksmethode in detail uitgewerkt (paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 wor-
den vervolgens de onderzoeksresultaten samengevat, waarna in paragraaf 2.4 de conclusies 
worden geformuleerd. 

2.1 Inleiding 

In het bodembeheerplan zijn milieuhygiënische en fysieke eisen geformuleerd. Er wordt aange-
nomen dat er geen sprake is van landbouwkundige risico’s, indien aan deze eisen wordt vol-
daan. De in het bodembeheerplan voor de Krimpenerwaard gedefinieerde milieuhygiënische en 
fysieke eisen zijn: 
- Gras en eventueel andere veevoedergewassen, afkomstig van de gedempte sloten, dienen 

geschikt te zijn als veevoeder (dat wil zeggen dat zij voldoen aan de veevoedernorm). Vee-
voeder is dan zonder beperkingen bruikbaar en verhandelbaar. 

- Grasland dient geschikt te zijn voor beweiding (koeien, schapen, geiten, paarden). Dit houdt 
in dat er geen fysieke belemmeringen zijn, maar ook dat melk en vlees voldoen aan de Wa-
renwetnorm. De risico’s van fysieke belemmeringen maken geen deel uit van deze studie. 

- Slootwater dient qua samenstelling geschikt te zijn voor veedrenking en eventueel berege-
ning. 

 
Ten aanzien van deze eisen kan het volgende worden opgemerkt in de context van het hier ge-
rapporteerde onderzoek: 
- Fysieke belemmeringen. Aangenomen wordt dat er geen fysieke belemmeringen optreden 

op verdacht dempingmateriaal met een (onverdachte) afdeklaag van meer dan 0,30 m. 
Dempingmaterialen die mogelijk fysieke belemmeringen veroorzaken zijn bouw en sloopaf-
val, huishoudelijk afval, industrieel en bedrijfsafval, shredder, lompen en scheepsafval. Indien 
veehouders een dunnere afdeklaag acceptabel vinden om fysieke belemmeringen te onder-
vangen, is dit toegestaan. 

- Kwaliteit oppervlaktewater. Boels et al. [2000] hebben op basis van beschikbare gegevens 
over metaalconcentraties in oppervlaktewater in de Krimpenerwaard de maximale inname via 
veedrenking berekend. Uit deze cijfers blijkt dat de inname van metalen via drenking maxi-
maal 1% is van de totale inname. Dit betekent dat inname van metalen via veedrenking te 
verwaarlozen is. Ook indien het oppervlaktewater voldoet aan de gestelde eis dat concentra-
ties de MTR niet mogen overschrijden is de bijdrage van inname via veedrenking te verwaar-
lozen. Daarom is veedrenking in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 

 
Bij de beoordeling van landbouwkundige risico’s is uitgegaan van twee normen: de Warenwet-
norm en de veevoedernorm. De Warenwetnorm geldt voor landbouwkundige producten (vlees, 
orgaanvlees en melk) en is gericht op de bescherming van de gezondheid van de mens. De vee-
voedernormen zijn gericht op de bescherming van de diergezondheid. In eerste instantie werd er 
in het bodembeheerplan van de Krimpenerwaard van uitgegaan dat veevoedernormen en Wa-
renwetnormen gekoppeld zijn. Dit betekent dat wanneer wordt voldaan aan veevoedernormen, 
de resulterende vlees- en melkproducten min of meer automatisch voldoen aan de Warenwet-
normen. Boels et al. [2000] hebben op basis van berekeningen geconcludeerd dat het voldoen 
aan de veevoedernorm voor cadmium geen garantie is dat ook wordt voldaan aan de Warenwet-
norm voor het gehalte cadmium in de rundernier. Op basis van het uit de Warenwetnorm bere-
kende maximale gehalte in het gewas bleek de Warenwetnorm een strenger criterium dan de 
veevoedernorm. Het berekende verschil was echter minimaal. De Warenwetnorm is echter sinds 
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deze studie aangescherpt waardoor de discrepantie tussen de Warenwetnorm en de veevoeder-
norm van groter belang is geworden. 
 
In het hier gerapporteerde experimentele onderzoek worden daarom voor de zware metalen de 
eisen van de Warenwet gebruikt bij een eerste beoordeling van risico’s en wel voor die metalen 
waarvoor een Warenwetnorm bestaat. Daarnaast zullen gehalten in gewas ook getoetst worden 
aan de veevoedernorm, dit vanwege de eis dat gewas vrij verhandelbaar dient te zijn. Tenslotte: 
voor een aantal zware metalen waarvoor geen normen voorhanden zijn en voor metalen waarbij 
fytotoxiciteit de meest kritische parameter is, zal een “fytotoxiciteits-drempel” als “norm” worden 
gebruikt. 
 
In tabel 2 is voor alle zware metalen (inclusief arseen dat in deze context als zwaar metaal wordt 
beschouwd) aangegeven welke toetsparameters in het onderzoek gebruikt kunnen worden voor 
het vaststellen van het landbouwkundige risico. 
 

Tabel 2. Overzicht beschikbare toetsingscriteria voor het vaststellen van landbouwkundige risi-
co’s per metaal. 

metaal maximaal gehalte in orgaan 
volgens Warenwet 

veevoedernorm fytotoxiciteit gras 

 rund schaap runderen en schapen  
As +  + + 
Cd + + +  
Cr    + 
Cu   + + 
Hg (+)  +  
Ni    + 
Pb +  +  
Zn   + + 

 
Naast zware metalen wordt in het verificatie-onderzoek ook gekeken naar de mogelijke risico’s 
van organische verontreinigingen in de vorm van PAK’s en PCB’s. Binnen het deelonderzoek 
landbouw wordt EROD-analyse gebruikt als indicatie voor mogelijke effecten van organische 
verontreinigingen. Bij een indicatie van effecten wordt nader gekeken naar organische verontrei-
nigingen. Naar aanleiding van de EROD-analyse zijn in het deelonderzoek landbouw PCB-
gehalten in de demping gemeten. Van PCB-gehalten in afdeklagen en gewas is niets bekend. 
Hoewel de nu beschikbare gegevens voor PCB’s dus niet aansluiten bij de onderzoeksstrategie 
van het deelonderzoek landbouw, waarbij de inname van contaminanten geschat wordt uit de 
gehalten in het gewas en de bovenste 5 cm van de afdeklaag, is toch een voorzichtige eerste 
interpretatie gemaakt van de mogelijke landbouwkundige risico’s als gevolg van de aanwezigheid 
van PCB’s in de dempingen. Voor PCB’s is er geen Warenwetnorm of veevoedernorm. Er is een 
LAC-waarde voor twee PCB-congeneren (verschillende chemische verbindingen uit de groep 
PCB). 
 
In de eerste fase van het deelonderzoek landbouw zijn voor een beperkt aantal dempingen PAK-
gehalten in de afdeklaag gemeten. Voor PAK’s geeft de Veterinaire Milieuhygiënewijzer, gericht 
op diergezondheid, een maximale acceptabele dagelijkse inname (ADI).  
 
Het experimentele onderzoek heeft geresulteerd in een dataset met metaalgehalten in bodem 
(afdeklaag) en gewas. Deze zal gebruikt worden om empirische relaties tussen het gewasgehal-
te en het potentieel beschikbare gehalte in de bodem af te leiden. Deze relaties kunnen dan 
eventueel later gebruikt worden bij het extrapoleren van de resultaten. Idealiter kunnen deze 
relaties tenslotte worden gebruikt bij het globaal vaststellen van de bodem- en gewaskwaliteit op 
basis van alleen bodemgegevens. 
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2.2 Het vaststellen van landbouwkundige risico’s – de gebruikte methode 

Nadat in paragraaf 2.2.1 een overzicht wordt gegeven van de parameters waaraan de verkregen 
analyseresultaten zullen worden getoetst, worden de selectieprocedure van de locaties en de 
bemonsteringsstrategie beschreven (paragraaf 2.2.2) waarbij factoren als steekproefgrootte en 
mengmonsters aan de orde komen. 

2.2.1 Toetsingsparameters 
 
Gehalten in dierlijke producten - Warenwetnormen 
Bij het bepalen van het landbouwkundige risico is getoetst of de belasting van vee met zware 
metalen door opname uit gewas en grond niet leidt tot te hoge gehalten van metalen in het vlees 
en de organen van runderen en schapen. Deze berekende gehalten zijn getoetst aan het maxi-
male gehalte volgens de Warenwet. In de Warenwet zijn maximale gehalten vastgesteld voor de 
metalen cadmium, lood en arseen. Gedurende het verificatie-onderzoek is de Warenwet aange-
past. Voor kwik bestond een Warenwetnorm maar deze komt in de nieuwe regelingen niet meer 
voor. De oude normen zijn in deze studie nog wel gebruikt. De maximum gehalten in de Waren-
wet voor het Cd-gehalte in de rundernier zijn in de nieuwe regeling aangescherpt. Deze scherpe-
re normen zijn in deze studie gebruikt (zie tabel 3).  
 

Tabel 3. Overzicht van normen voor zware metalen en arseen in dierlijke producten en dierlijke 
organen voor runderen en schapen in relatie tot voedselveiligheid (Warenwet). Nor-
men voor Cd, Pb, As en Hg (EU, 2001) en richtwaarden voor As (Veterinaire Milieu-
hygiënewijzer, 1997). (Tabel ontleend aan de Vries et al., [2002].) 

Orgaan Norm of richtwaarde (mg.kg-1) Dier 
 Cd1 Pb1 As2 Hg1 
Nier  1.0 (2.5) 0.1 (1) 0.5 (0.05) 
Lever 0.5  0.1 (1) 0.5 (0.05) 
Vlees 0.05  0.1 (0.3) 0.1 (0.05) 

Rund 
 

Melk (0.005) 0.02 (0.05) - (0.01) 
Nier  1.0  0.1  0.5 (0.05) 
Lever 0.5  0.1  0.5 (0.05) 
Vlees 0.05  0.1  0.1 (0.05) 

Schaap 

Melk - 0.02  - (0.01) 
1  Europese Commissie (2001) Verordening nr. 466/2001 van 8 maart 2001, tot vaststel-

ling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen, Publica-
tieblad van de Europese Gemeenschappen Pb EG L 77. Indien gewijzigd, dan worden 
de oude normen voor Cd en Pb tussen haakjes gegeven. Bron van de oude normen: 
Staatscourant (1999) Regeling van 8 februari 1999: Warenwetregeling Verontreinigin-
gen in levensmiddelen, nr. 30, Den Haag. Voor Hg zijn de Warenwetnormen recent niet 
meer van toepassing verklaard. 

2  In Nederland zijn geen grenswaarden vastgesteld voor arseengehalten in dierlijke pro-
ducten maar er zijn wel richtwaarden [Veterinaire Milieuhygiënewijzer (1997) van de Ve-
terinaire Inspectie van de Volksgezondheid]. Ook voor vanadium en chroom gelden 
adviezen. Voor Cr is het advies 1000 mg.kg-1 chroomoxide of chroomchloride. Door de 
geringe toxiciteit en het ontbreken van overdrachtfactoren is Cr niet meegenomen. 

 
Op basis van de gemeten gehalten metalen in bodem en gewas en de hoeveelheden ingenomen 
grond en gewas zijn de gehalten in de organen berekend met een eenvoudig model dat uitgaat 
van een lineaire relatie tussen het gehalte in het voer en het gehalte in organen, vlees en melk in 
het geval van steady state. Dat wil zeggen dat er uitgegaan wordt van een gelijkblijvende belas-
ting welke op termijn in evenwicht is met de metaaluitscheiding. De metaalgehalten in dierlijke 
organen zijn berekend met een vergelijking waarbij de inname verdeeld is over inname via het 
gewas en grond volgens: 
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pd
bodemplant

do BAF
IbIp

Ib [Me]Ip[Me]
[Me] ⋅








+

⋅+⋅
=  (1) 

 
met: 
[Me]do/plant/bodem = Metaalconcentratie in dierlijk orgaan/plant/bodem (mg.kg-1) 
BAFpd = Bioaccumulatiefactor van plant naar dierlijk orgaan (-) 
IP/B = Inname plant/ bodem materiaal (kg.dag-1) 
 
Vergelijking 1 is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 
- de overdrachtsfactor van bodem naar dier is gelijk aan die van plant naar dier. Er is een di-

recte lineaire relatie tussen metaalgehalte in orgaanvlees of spiervlees en het metaalgehalte 
in voer (gebruik van een BAFpd); 

- de inname van metalen uit andere bronnen (met name veedrenking) is verwaarloosbaar. 
 
De gebruikte inname voor grond en gewas voor runderen en schapen staat vermeld in  tabel 4. 
 

Tabel 4. De geschatte inname van voer en grond door runderen en schapen. 

Diersoort Inname voer (kg.dag-1) Inname grond (kg.dag-1) Bron 
Rund 16.9 0.41 Mc Kone and Ryan [1989] 
Schaap 2.5 0.15 Stoop en Rennen [1990] 

 
Een overzicht van bioaccumulatiefactoren voor vlees, organen en melk voor runderen en scha-
pen is weergegeven in tabel 5. 
 

Tabel 5. Plant-dier overdrachtsrelaties voor vlees melk en verschillende organen van runderen 
en schapen. 

Dier Orgaan  BAFpd
1 

  Cd Pb  As Hg 
Rund1 Nier  2.99 0.086  0.0692 0.638  
 Lever 0.554 0.0404   0.0387 0.158  
 Vlees 3.3.10-3 1.3.10-3  1.6.10-2 9.2.10-4 
 Melk 4.0.10-5 6.4.10-4  9.0.10-4 1.7.10-4 
Schaap2 Nier  2.08 -  - 0.468 
 Lever 1.85 -  - 0.0572 
 Vlees 2.9.10-3 -  - 9.4.10-4 
1 1. Schattingen van de BAFpd voor runderen zijn gebaseerd op Van Hooft [1995] en als 

zodanig opgenomen in de Veterinaire Milieuhygiënewijzer. 
 2. Schattingen van de BAFpd voor schapen zijn gebaseerd op Beresford [1999]. De ge-

bruikte waarden zijn gebaseerd op de door hen berekende transfercoëfficiënt voor een 
blootstelling van 1000 dagen. 

 
Combinatie van de maximale gehalten volgens de Warenwet per orgaan en de bio-
accumulatiefactor per orgaan leert dat voor runderen het gehalte in de rundernier het meest kri-
tisch is terwijl voor schapen dit het gehalte in de lever is. In dit onderzoek wordt op de meest kri-
tische waarden getoetst. Daarom worden in het vervolg metaalgehalten (Cd, Pb, As en Hg voor 
runderen en Cd voor schapen) berekend voor de rundernier en de schapenlever. 
 
Gehalten in gewas (gras en andere veevoergewassen) - Veevoedernormen 
Veevoedernormen zijn opgesteld in verband met diergezondheid. Bij het bepalen van het land-
bouwkundige risico is getoetst of de gehalten in het gewas voldoen aan de veevoedernorm. De-
ze normen bestaan voor arseen, cadmium, koper, zink, kwik en lood (zie tabel 6). 
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Tabel 6. Overzicht van veevoedernormen in gras in verband met diergezondheid (Cd, Pb, Cu, 
Zn, As en Hg). Alle normen zijn gegeven op basis van het drooggewicht. 

Veevoedernorm (mg.kg-1 drooggewicht.) Land 
gebruik 

Gewas 
Cd Pb Cu Zn As Hg 

Beweid 
grasland 

Koeien 1.1 11 35 284 2.3 0.11 

Beweid 
grasland 

Schapen 1.1 11 15 284 2.3 0.11 

 
Voor schapen is bekend  dat ze gevoelig zijn voor kopertoxiciteit.  Koper is bij sommige dempin-
gen in de bodem duidelijk verhoogd, maar dit is niet terug te vinden in een verhoogd gehalte in 
het gewas. Wanneer alleen gewasgehalten vergeleken worden met de veevoedernorm wordt het 
effect van een verhoogde koperopname als gevolg van verhoogde kopergehalten in de bodem 
niet meegenomen. Om de verhoogde kopergehalten in de bodem mee te nemen in de vaststel-
ling van landbouwkundige risico’s is  voor koper een maximaal acceptabele dagelijkse inname  
(ADI) berekend. Deze ADI is berekend op basis van de veevoedernorm. De maximaal accepta-
bele inname is gelijkgesteld aan de hoeveelheid koper die een schaap binnen krijgt bij een ge-
middelde inname van voer met een gehalte gelijk aan de veevoedernorm. (= veevoedernorm x 
dagelijkse inname gewas = 2,5 kilo.dag-1x15 mg.kg-1 = 37,5 mg.dag-1) Vervolgens is getoetst of 
als gevolg van de inname van grond en gewas deze ADI overschreden wordt. De inname is be-
rekend volgens: 
 

bodemBplantPT [Me]I[Me]II ×+×=  (2) 

 
Met IT = totale inname metaal (mg.dag-1) 
 
Voor PAK’s (som PAK-10 VROM) geeft de Veterinaire milieuhygiënewijzer [1997] een ADI van 
0,002 mg.kg-1.dag-1. Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 700 kg voor runderen komt dit 
overeen met een maximale dagelijkse inname van 1.4 mg.dag-1. 
 
Fytotoxiciteit gras 
Voor een aantal zware metalen is toetsing aan de hand van Warenwetnormen en Veevoeder-
normen niet mogelijk, zoals voor nikkel en chroom. Om deze reden wordt bij deze zware metalen 
ook getoetst aan wetenschappelijke gegevens betreffende fytotoxiciteit (gras). Voor zink zijn ge-
halten waarbij fytotoxiciteit optreedt kritischer dan de veevoedernorm. Daarom wordt voor zink 
een fytotoxiteitscriterium gebruikt in plaats van de veevoedernorm. De criteria voor fytotoxiciteit 
staan vermeld in tabel 7. 
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Tabel 7. Overzicht van kritische gehalten in relatie tot fytotoxiciteit op basis van het droogge-
wicht voor beweid grasland. (naar de [Vries et al., 2002]) 

Kritisch fytotoxisch gehalte (mg.kg-1) Land 
Gebruik 

Gewas 
Cd Pb Cu  Zn Ni Cr As Hg 

Beweid 
Grasland 

Gras 30 c 67 e 15 b 210 c 7 b 1 c 2 d 1 a 

Voor alle gewassen betreffen dit ondergrenzen van ranges in fytotoxische gehalten (op ba-
sis van drooggewicht), gebaseerd op:  
a Tabel 25 pg. 57 uit: Kabata-Pendias, A. en Pendias, H. [1992] Trace elements in soils 

and plants. 2nd ed. CRC, Boca Raton. 
b Mortvedt, J.J.; Cox, F.R. ; Shuman, L.M. [1991] Micronutrients in agriculture, 2nd ed., 

series no. 4, Soil Science Society of America, Madison. 
c MacNicol en Beckett [1985], gehalte bij 10% daling van de opbrengst. 
d Sheppard [1992] gehalten bij verschillende % daling van de opbrengst. 
e Sauerbeck [1983] gehalten bij verschillende % daling van de opbrengst. 

2.2.2 Bemonsteringsstrategie  
 
Dempingselectie 
Het verificatie-onderzoek bestaat deels uit een veldverificatie, waarbij metingen worden verricht 
aan bestaande dempingen met verdacht dempingmateriaal in de Krimpenerwaard. Voor deze 
veldverificatie is per categorie dempingmateriaal een aantal dempingen geselecteerd. Voor zo-
wel het deelonderzoek landbouw als het deelonderzoek verspreiding wordt hierbij, voor de  
screening (dat is het effecten-onderzoek op de dempingen met onvoldoende of geen deklaag, de 
zogenaamde A-dempingen), uitgegaan van 5 dempingen per categorie verdacht dempingmateri-
aal. Met dit aantal wordt geacht dat per categorie, uitgaande van meerdere bemonsteringen per 
demping, een uitspraak kan worden gedaan over de eventuele schadelijke effecten die uitgaan 
van het dempingmateriaal (zie verderop: steekproefgrootte). 
 
Voor de vervolgstappen hanteert het verificatie-onderzoek het zogenoemde ‘afpel-principe’. Dat 
komt erop neer dat het onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen alleen wordt uitge-
voerd op de categorieën dempingmateriaal waar tijdens de screening negatieve effecten zijn ge-
constateerd. Dit afpel-principe is voor het deelonderzoek landbouw slechts ten dele toegepast.  
Het onderzoek op de dempingen met een voldoende deklaag (> 0,3 meter, de zogenaamde B-
dempingen) heeft deels gelijktijdig met de screening plaatsgevonden, met als gevolg dat voor dit 
onderdeel geen categorieën uitgesloten konden worden op basis van de resultaten van de scree-
ning. 
 
Voor de selectie van de A- en B-dempingen golden primair de volgende afwegingen: 
- De eenduidigheid van het dempingmateriaal; 
- De lengte van de demping (bij voorkeur > 100 meter); 
- De ruimtelijke spreiding van de geselecteerde dempingen; 
- Variatie in de hoogte van de grondwaterstand; 
- Geen afdekking met verhardingsmateriaal (stelcon, asfalt, tegels); 
- Het bestaan van een overeenkomst van de eigenaar met de Stichting Bodembeheer Krimpe-

nerwaard; 
- Voor B-dempingen: de dikte van de deklaag; tussen 0,3 en 0,5 meter. 
 
Als eerste stap zijn geschikte dempingen geselecteerd in het vooronderzoek (IWACO, november 
2000). De op papier geselecteerde dempingen bleken echter in de praktijk lang niet altijd bruik-
baar, bijvoorbeeld doordat de situatie in het veld afweek of omdat geen toestemming werd ver-
kregen voor onderzoek. De uiteindelijke selectie is daarom het resultaat van zowel de bureau-
selectie als de constateringen in het veld. Vanwege praktische redenen zijn de categorieën indu-
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strieel- en bedrijfsafval en de categorie scheepsafval samengevoegd. Deze gecombineerde ca-
tegorie wordt vervolgens onder de noemer industrieel- en bedrijfsafval weergegeven. 
 
Steekproefgrootte 
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft tot doel het gemiddeld landbouwkundige risico van de 
verschillende dempingcategorieën met een zekere nauwkeurigheid te schatten. De nauwkeurig-
heid van de schatting wordt zowel bepaald door de steekproefgrootte als door de variatie binnen 
een set waarnemingen. Volgens een methode ontwikkeld door de Gruijter [2000] kan de vereiste 
steekproefgrootte berekend worden uit de te verwachten variantie in de waarnemingen en de ge-
stelde eisen aan de nauwkeurigheid. 
Het  uitgangspunt voor deze studie is dat met een kans van 90% de relatieve fout in het gemid-
deld gehalte metaal in de rundernier (als maat voor het landbouwkundig risico) niet groter is dan 
10%. Door Boels en Zweers [2001] is onderzoek gedaan om de hiervoor vereiste steekproef-
grootte op basis van de vastgestelde variantie te kunnen berekenen. Voor een beperkte set van 
4 dempingen (twee shredder en twee bouw- en sloopafval) zijn 10 grond- en gewasmonsters per 
demping geanalyseerd op het gehalte zware metalen. De in deze monsters vastgestelde varian-
tie in metaalgehalten is maximaal 30%. Op basis van de gemeten variantie en de van tevoren 
vastgestelde eis aan de betrouwbaarheid is de steekproefgrootte vastgesteld op 25 monsters per 
dempingcategorie. Deze methode is ontwikkeld voor een aselecte steekproef. Aan deze eis 
wordt in dit onderzoek overigens niet geheel voldaan omdat aselecte trekking van de locaties 
praktisch niet haalbaar is. Dit omdat niet altijd alle gewenste informatie aanwezig is en niet alle 
landeigenaren bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Desondanks is gekozen voor een 
steekproefgrootte van 25 monsters per dempingcategorie. De categorie scheepsafval is samen-
gevoegd met de categorie industrieel- en bedrijfsafval. 
 
Zodoende is ervoor gekozen om elk van de vijf geselecteerde dempingcategorieën met een af-
deklaag < 0,3 m op vijf locaties te bemonsteren. Hierbij worden voor elke locatie vijf bodem- en 
gewasmonsters van de afdeklaag genomen; zo wordt voldaan aan de steekproefgrootte van 25 
monsters per dempingcategorie. Voor het bemonsteren van het bodemmateriaal is de bovenste 
5 cm van elke locatie bemonsterd. Ter vergelijking worden drie bodem- en gewasmonsters ge-
nomen uit een belendend perceel.  
 
Voor de dempingen uit groep B met een afdeklaag van minimaal 0,3 m is een vergelijkbare stra-
tegie gekozen, met dien verstande dat per categorie twee in plaats van vijf locaties zijn bemon-
sterd. De resultaten van dit laatste onderzoek zijn niet gebruikt voor het bepalen van 
landbouwkundige risico’s (hoofdstuk 2), maar voor het bepalen van de veilige dikte voor een af-
deklaag (hoofdstuk 3, paragraaf 3.2). De kleinere steekproefgrootte voor de B-dempingen is ge-
rechtvaardigd omdat bij de bepaling van de veilige afdeklaag gebruik gemaakt wordt van 
informatie uit de bemonstering van zowel de A- als de B-dempingen. Bovendien wordt bij de be-
paling van de veilige dikte van de afdeklaag de resultaten van de veldstudie gecombineerd met 
de resultaten van een modelstudie. 
 
Per locatie is een mengmonster gemaakt van respectievelijk 5 en 3 monsters voor respectievelijk 
de demping en de referentie (het belendende perceel). Er is van uitgegaan dat het maken van 
een mengmonster geoorloofd is omdat in het verkennend onderzoek aangetoond werd dat ana-
lyse van mengmonsters, mits goed gemengd, vrijwel hetzelfde resultaat geeft als het gemiddelde 
van de analyseresultaten van de individuele monsters.  
 
De bodemmonsters zijn gedroogd en gezeefd. In de bodemmonsters is het potentieel beschik-
baar metaalgehalte bepaald door analyse van een standaard 0,43 mol.l-1 HNO3 extract volgens 
standaardwerkvoorschriften van Alterra (gebaseerd op [Hani en Gupta, 1985]). Dit potentieel ge-
halte metaal wordt verondersteld beschikbaar te zijn voor uitwisseling met de vloeistoffase en is 
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daarmee ook potentieel beschikbaar voor opname door het gewas. Het bemonsterde gewas is 
eerst gewassen met water om aanhangend bodemmateriaal te verwijderen. In de grasmonsters 
is het totaalgehalte aan zware metalen bepaald door analyse van een standaard koningswater 
extract volgens het standaardwerkvoorschrift van Alterra, gebaseerd op NEN5751. 

2.3 Resultaten 

De resultaten van het veldonderzoek worden in deze paragraaf gepresenteerd als gemiddelden 
per dempingcategorie. Het gaat immers om de beoordeling van een categorie dempingen als 
geheel. In de bijlagen zijn overigens de resultaten voor de individuele mengmonsters per locatie 
weergegeven. Eerst worden de meetresultaten van het veldonderzoek beschreven en wordt de 
mogelijkheid van fytotoxische respons besproken (paragraaf 2.3.1). Daar waar mogelijk worden 
de experimentele resultaten vervolgens vergeleken met relevante normen (Warenwetnorm, Vee-
voedernorm) (paragraaf 2.3.2). Tenslotte worden in paragraaf 2.3.3 de gemeten metaalgehalten 
in het gewas vergeleken met de potentieel beschikbare zware metaalgehalten in de bodem, ten-
einde de mogelijkheden voor extrapolatie te evalueren. 

2.3.1 Zware metaalgehalten in bodem en gras 
 
Potentieel beschikbare metaalgehalten in afdeklagen van dempingen en referentieperce-
len  
Tabel 8 geeft de gemiddelde gehalten weer van potentieel beschikbare metalen (na extractie met 
0,43 mol.l-1 HNO3) in de bovenste 5 cm van de afdeklaag van dempingen met een afdeklaag 
<0,3 m.  
 
Tabel 9 geeft per dempingcategorie de gemiddelde gehalten weer van potentieel beschikbare 
metalen (na extractie met 0,43 mol.l-1 HNO3) van de referentiemonsters. De referenties zijn be-
monsterd in de bovenste 5 cm in het midden (tussen twee dempingen of tussen een demping en 
een sloot) van een aan een demping belendend perceel. De in de tabel aangegeven dempingca-
tegorie refereert dus aan de dempingcategorie, waarvoor de onderzochte belendende percelen 
als referentie dienen. 
 

Tabel 8. Gemiddelde potentieel beschikbare gehalten in bovenste 5 cm afdeklaag (extractie 
met 0,43 mol.l-1 ) voor de verschillende dempingcategorieën met een afdeklaag 
<0,3 m (groep A). 

 As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 
    Mg.kg-1    µg.kg-1 

b&s 2.2 0.44 1.4 15.7 5. 8 67.0 132 <2 
hha 3.3 0.44 1.5 21.4 9.1 62.8 108 <2 
ia 2.1 5.3 3.9 287 37.9 320 1390 <2 

shr 1.7 4.6 9.8 419 40.2 361 1859 <2 
bag 3.7 0.58 1.3 16.5 11.8 40.2 87.7 <2 

b&s = bouw- en sloopafval, hha = huishoudelijk afval, ia = industrieel afval, shr = shredder en bag = bagger 
 



 
13 

Tabel 9. Gemiddelde potentieel beschikbare gehalten in bovenste 5 cm referentie (extractie 
met 0.43 mol.l-1 ) voor de verschillende dempingcategorieën met een afdeklaag 
<0.3 m (groep A). 

 As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 
    mg.kg-1    µg.kg-1 
b&s 2.9 0.75 1.2 14.2 9.1 33.0 93.4 <2 
hha  3.3 0.55 1.4 19.9 8.1 42.9 84.1 <2 
ia  2.3 0.86 2.6 24.5 11.7 50.8 102 <2 
shr  4.0 1.0 1.9 36.2 17.5 77.1 127 <2 
bag  3.1 0.61 1.4 22.0 9.5 44.2 88.2 <2 
 
Vergelijking tussen beide tabellen leert dat de (beschikbare) gehalten arseen voor geen enkele 
categorie dempingmateriaal verhoogd zijn ten  opzichte van de gehalten in de referentiemon-
sters. Cadmium, koper, nikkel, lood zink en in mindere mate chroom laten verhoogde gehalten 
zien op de dempingen die van oorsprong bestaan uit shredder en industrieel- en bedrijfsafval ten 
opzichte van de referenties en dempingen van de andere categorieën. Op basis van deze verge-
lijking kan geconcludeerd worden dat in het bijzonder de categorieën shredder en industrieel- en 
bedrijfsafval de verdachte categorieën zijn. Bijlage A geeft de potentieel beschikbare metaalge-
halten voor de mengmonsters per locatie.  
 
NB: Na extractie met 0,43 mol.l-1 HNO3 gemeten kwikgehalten zijn steeds lager dan de detectie-
limiet (voor de gebruikte analytische detectiemethode). Dit geldt ook voor gronden waarin na een 
aqua regia extractie wél verhoogde gehalten gemeten zijn (niet in dit onderzoek overigens). Op 
basis van de resultaten in dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 0,43 mol.l-1 HNO3-
extractie geen geschikte extractie is voor het schatten van de potentieel beschikbare kwikcon-
centratie in veengronden. 

2.3.2 Landbouwkundige risico’s – Veevoedernorm, Warenwetnorm en fytotoxiciteit 
 
Metaalgehalten in gewas op afdeklagen van dempingen en referentiepercelen  
Tabel 10 geeft de gemiddelde gehalten weer van zware metalen in gras (na extractie met ko-
ningswater), afkomstig van de afdeklaag van dempingen met een afdeklaag <0,3 m.  
 
Tabel 11 geeft de gemiddelde gehalten weer van zware metalen in gras (na extractie met ko-
ningswater), afkomstig van bemonsteringsplekken in het midden van een belendend perceel (de 
referenties). De in de tabel aangegeven dempingcategorie refereert dus aan de dempingcatego-
rie, waarvoor de onderzochte belendende percelen als referentie dienen.  
 

Tabel 10. Gemiddelde metaalgehalten in gras op dempingen voor de verschillende dempingca-
tegorieën. 

 As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 
    mg.kg-1    µg.kg-1 
b&s 0.15 0.04 1.1 11.6 2.5 0.68 48.0 42.9 
hha 0.63 0.07 2.0 19.5 2.3 3.4 70.9 40.7 
ia 0.44 0.24 1.6 14.7 4.1 2.3 137 107 
shr 0.46 0.27 3.0 15.2 4.6 2.2  175 43.0 
bag 0.50 0.09 1.2 17.3 2.0 1.4 65.5 29.5 
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Tabel 11. Gemiddelde metaalgehalten in gras op referentielocatie voor de verschillende dem-
pingcategorieën. 

 As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 
    mg.kg-1    µg.kg-1 
b&s 0.035 < 0.04 < 0.05 11.9 < 0.28 < 0.6 39.3 19.5 
hha 0.46 0.09 1.99 44.9 2.00 2.03 89.6 39.2 
ia 0.35 0.08 0.69 13.1 0.68 1.11 55.9 22.7 
shr 0.41 0.06 0.45 15.1 0.65 1.38 60.8 52.2 
bag 0.58 0.09 1.22 16.6 1.61 1.75 53.7 41.4 
 
Vergelijking met de Veevoedernorm voor schapen en runderen 
Uit de in de tabellen 10 en 11 weergegeven resultaten blijkt het volgende: 
- Cadmium. Cadmiumgehalten in gras, afkomstig van dempingen die bestaan uit industrieel 

afval en shredder zijn verhoogd, zowel ten opzichte van de referenties als ten opzichte van 
dempingen van andere oorsprong. Hoewel ze zijn verhoogd blijven de gehalten ruim onder 
de veevoedernorm voor schapen en runderen.  

- Lood. Ondanks het feit dat de gehalten aan beschikbaar lood afkomstig van afdeklagen bo-
ven dempingen met industrieel afval en shredder duidelijk verhoogd zijn wordt dit niet “ver-
taald” in de gehalten in het gras. Deze blijven ruimschoots onder de veevoedernorm voor 
schapen en runderen. 

- Koper. De gehalten koper liggen rond de veevoedernorm van 15 mg.kg-1 welke geldt voor 
schapen. Voor de categorieën huishoudelijk afval, shredder en bagger ligt het gehalte boven 
de norm, voor de overige categorieën er net onder. Er is geen relatie tussen het gehalte ko-
per in het gewas en in de bodem. Er is geen systematisch verschil tussen de gehalten koper 
in de afdeklagen boven de dempingen en de gehalten in de referenties. De, vergeleken met 
de veevoedernorm, hoge kopergehalten zijn geen specifiek probleem voor de Krimpener-
waard, maar een algemeen voorkomend verschijnsel. In veengebieden is het gemiddelde Cu 
gehalte in gras 13,1 mg.kg-1 [Römkens et al., 2002], dus dicht tegen de norm van 15 mg.kg-1. 

- Kwik. Kwikgehalten in gras, afkomstig van dempingen die bestaan uit industrieel afval, over-
schrijden de veevoedernorm voor schapen en runderen. Deze overschrijding van de veevoe-
dernorm is echter het gevolg van de bijdrage van één enkele locatie met een zeer hoog 
gehalte (zie bijlage B). De rest van de locaties van deze categorie heeft een gehalte onder 
de veevoedernorm. Vanwege deze uitschieter zijn de vijf afzonderlijke gewasmonsters, 
waaruit het mengmonster is samengesteld, voor deze locatie opnieuw geanalyseerd, maar 
nu individueel. Uit deze analyse blijkt dat het hoge gehalte kwik is toe te schrijven aan één 
enkel gewasmonster van deze locatie. Het is daarom niet juist de overschrijding van de vee-
voedernorm voor kwik aan de gehele dempingcategorie industrieel- en bedrijfsafval toe te 
kennen. 

 
Vergelijking ADI koper schapen – berekende dagelijkse inname  
De dagelijkse inname voor koper overschrijdt voor alle categorieën behalve bouw- en sloopafval 
de maximaal aanvaardbare totale dagelijkse opname (zie figuur 1). De overschrijdingen zijn, be-
halve voor shredder en industrieel afval, gering. Berekeningen van de dagelijkse inname van ko-
per voor de referentielocaties zitten in dezelfde orde van grootte als die voor dempingen met 
huisvuil, bagger en bouw- en sloopafval. De in vergelijking met de ‘ADI’ enigszins verhoogde ko-
peropname is niet het gevolg van de aanwezigheid van dempingen, maar is een algemeen pro-
bleem in veenweidegebieden. Alleen dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval 
leiden tot een verhoogde koperopname. Overschrijding van de ADI betekent niet dat ook werke-
lijk negatieve effecten zullen optreden. De opname van koper door schapen blijkt namelijk 
slechts maar heel beperkt te verklaren uit het gehalte koper in het voer. Andere factoren, zoals 
het S- en Mo-gehalte in het voer  zijn vaak meer bepalend. Dempingen met shredder en industri-
eel- en bedrijfsafval zorgen mogelijk voor een landbouwkundig risico als gevolg van een ver-
hoogde koperinname. 
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Fig. 1. Overschrijding van de maximale dagelijkse inname koper door schapen voor de ver-

schillende categorieën dempingmateriaal. 

 
Vergelijking met de Warenwetnorm – (berekende) gehalten in de rundernier en schapenle-
ver 
In figuur 2 wordt het verwachte landbouwkundig risico per onderzochte dempingcategorie weer-
gegeven op basis van een vergelijking tussen het berekende gehalte en het maximaal toelaatba-
re gehalte in de rundernier en schapenlever volgens de Warenwet. De vergelijking tussen 
berekening en norm is weergegeven als percentage: 

 [Me]
[Me]

100dingoverschrij
warenwetdo,

berekenddo,×=%  (3) 

met: 
[Me]do,berekend = metaalgehalte in dierlijk orgaan berekend volgens vgl. 1 (mg.kg-1) 
[Me]do,Warenwet = maximaal metaalgehalte in dierlijk orgaan volgens Warenwet (mg.kg-1) 
 
De gehalten zijn berekend volgens vergelijking 1 (2.2.1). De gehalten zijn berekend uit zowel de 
inname van gras als van grond. In bijlage C zijn de berekende waarden per dempingcategorie 
weergegeven voor de mengmonsters; ook het gemiddelde en de standaarddeviatie per dem-
pingcategorie worden in deze bijlage weergegeven.  
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Fig. 2. Per dempingcategorie gemiddelde berekende metaalgehalten in de rundernier voor 

Cd (A), Pb (B) en Hg (C) en het berekende gehalte Cd in schapenlever (D), alle weer-
gegeven als % van de Warenwetnorm. 

 
Uit de berekende metaalgehalten in rundernier en schapenlever blijkt het volgende: 
- Arseen. Voor As liggen alle berekende gehalten in de rundernier ruim onder de Warenwet-

norm, alle per dempingcategorie gemiddelde As-gehalten liggen onder 10% van het maxi-
mumgehalte volgens de Warenwet. (Gegevens voor As zijn niet weergegeven in figuur 2.) 

- Cadmium. Op basis van de berekende gemiddelde cadmiumgehalten in de rundernier blijkt 
geen landbouwkundig risico voor alle categorieën dempingmateriaal. Voor de categorieën 
huisvuil, bagger en bouw- en sloopafval ligt het gemiddelde berekende Cd-gehalte in de run-
dernier ruim onder het maximumgehalte volgens de Warenwet (maximaal 35%). De bere-
kende gehalten voor de categorieën shredder en industrieel- en bedrijfsafval liggen dicht 
tegen de Warenwetnorm (tot ongeveer 95%). Op basis van de berekende gehalten Cd in de 
schapenlever blijkt een risico voor de categorieën shredder en industrieel afval. Uit de bere-
keningen blijkt dat de inname van cadmium via bodem en gewas van ongeveer gelijk belang 
zijn. 

- Lood. Op basis van de berekende gemiddelde metaalgehalten Pb in de rundernier blijkt een 
landbouwkundig risico aanwezig voor de categorieën shredder en industrieel afval. 
Opmerking: De gehalten lood in de rundernier worden volledig bepaald door inname van lood 
via directe ingestie van grond. De inname van lood via het gewas is klein, omdat verhoogde 
gehalten lood in de bodem niet leiden tot verhoogde gehalten in het gewas.  

- Kwik. Het gemiddelde berekende kwikgehalte in de rundernier ligt voor industrieel- en be-
drijfsafval boven de oude norm. Berekende kwikgehalten in de rundernier zijn bovendien al-
leen gebaseerd op opname via gewas, omdat het kwikgehalte in de 0,43 mol.l-1 HNO3 
bodemextracten voor alle bodemmonsters beneden de detectielimiet lag. Uit eerder onder-
zoek [Boels et al., 2000], waarin voor een aantal locaties de kwikgehalten in aqua regia ex-
tracten zijn gemeten, kan worden afgeleid dat zelfs bij volledige beschikbaarheid van al het 
kwik in de bodem de bijdrage aan het gehalte in de rundernier vanuit de bodem lager is dan 
20%. Het gehalte in het gewas is dus bepalend. De berekende overschrijding van de Wa-
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renwetnorm voor kwik bij industrieel- en bedrijfsafval wordt echter alleen bepaald door een 
grasmonster afkomstig, van één individuele locatie met een zeer hoog kwikgehalte in gras 
(zie de vergelijking met de Veevoedernorm, hierboven beschreven). 

 
Betrouwbaarheid berekening gehalten metalen in rundernier en schapenlever 
De berekende gehalten metalen in de rundernier en schapenlever zijn behept met onzekerheid. 
Deze onzekerheid is het gevolg van onzekerheden in het gebruikte model en onzekerheden in 
modelparameters en modelinvoer. Het gebruikte model is zeer eenvoudig en gaat uit van steady 
state. Verschillende studies (o.a. [Beresford, 1999]) hebben aangetoond dat de accumulatie van 
metalen in dierorganen een kinetisch proces is. Daarom is het van groot belang voor de parame-
terisatie alleen studies te gebruiken welke voldoende langdurig zijn, zodat steady state bereikt 
wordt, of dat in het geval van kortere blootstellingstijden hiervoor gecorrigeerd wordt. De waarde 
voor de BAF (zie vergelijking 1) moet dus zorgvuldig geselecteerd worden. De invoerparameters 
voor de inname van plant- en bodemmateriaal hebben in veel mindere mate invloed op de onze-
kerheid. Dit omdat de spreiding in deze parameters kleiner is dan de spreiding in de BAF en om-
dat ze in de berekening alleen als weegfactor dienen. Onzekerheden in de modelinvoer van de 
gehalten metalen in bodem en gewas zijn verdisconteerd in de opzet van de bemonstering en de 
statistische analyse van de resultaten (zie verderop). 
 
Tabel 12 geeft de in de literatuur gevonden spreiding van de gebruikte bio-accumulatiefactoren 
voor de metalen Cd, Pb en Hg voor de rundernier en schapenlever. 
 

Tabel 12. Ranges en 95 percentielen voor rundernier en schapenlever. 

Dier Orgaan range of 50- 95 percentiel BAFpd
1 

  Cd Pb Hg 
Rund1 Nier  2.99 - 8.9 0.086 - 0.16 0.638 - 1.5 
Schaap2 Lever 0.005 - 1.85 - - 

1 50-95 percentiel [Van Hooft, 1995] 
2 minimum – maximum [Beresford, 1999] 
 
Zoals tabel 12 laat zien is de spreiding in de bio-accumulatie voor runderen een factor 2-3, de 
BAF voor schapen is aanzienlijk hoger. De BAF-waarden voor runderen zijn gebaseerd op meer-
dere studies. De gerapporteerde waarden zijn door Van Hooft [1995] gecorrigeerd voor de duur 
van de blootstelling naar een waarde behorend bij een blootstelling van 5 jaar. Het grootste deel 
van de variatie wordt verklaard uit verschillen tussen studies. Binnen de afzonderlijke studies is 
de variatie kleiner. De hoge variatie is dus niet het gevolg van variatie in gevoeligheid in de popu-
latie runderen maar voornamelijk het gevolg van methodische verschillen. Dit pleit voor het ge-
bruik van een mediane waarde. 
 
De door Beresford [1999] gerapporteerde BAF-waarden zijn niet gecorrigeerd voor de duur van 
de blootstelling. Bij een korte blootstelling wordt geen steady state bereikt. Een belangrijke oor-
zaak van de variatie in deze waarden kan daarom verklaard worden uit de variatie in blootstel-
ling. De hoogste waarde van BAF is gebaseerd op de door Beresford berekende 
transfercoëfficiënt voor een blootstelling van 1000 dagen. Bij een dergelijk lange blootstelling 
mag steady state worden verwacht. Om zeker te zijn van een BAF die geldt voor een steady sta-
te is gekozen voor deze BAF-waarde, alhoewel het de hoogste is uit de gerapporteerde range. 
 
Variantie berekende metaalgehalten in rundernier en schapenlever 
De variantie in de berekende gehalten metalen in de rundernier en schapenlever is in het alge-
meen hoger dan de op basis van de studie in de eerste fase [Boels en Zweers, 2001] vastgestel-
de variantie van 30%. De variantie is het grootst voor de dempingcategorieën shredder en 
industrieel- en bedrijfsafval, namelijk 50-100%. Voor de categorieën huisvuil, bagger en bouw- en 
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sloopafval ligt de variantie tussen de 30-60%. Dit betekent dat de van tevoren geëiste betrouw-
baarheid van het gemiddelde niet gehaald wordt. Dit heeft consequenties voor de geldigheid van 
het gemiddelde als maat voor het landbouwkundige risico van een dempingcategorie.  
 
Voor shredder en industrieel- en bedrijfsafval betekent dit dat, hoewel het gemiddelde gehalte Cd 
in de rundernier gemiddeld net onder de Warenwetnorm ligt (namelijk 93%), er niet gesteld kan 
worden dat voor deze categorie als geheel er geen landbouwkundig risico is. Er blijken evenveel 
locaties voor te komen waar de norm overschreden wordt als waar het gehalte onder de norm 
blijft. Aan de andere kant geldt dat op basis van het overschrijden van de Warenwetnorm door 
het gemiddelde gehalte Pb in de rundernier en het Cd-gehalte in de schapenlever niet geconclu-
deerd kan worden dat deze categorieën als geheel een landbouwkundig risico met zich mee-
brengen.  
 
Op grond van de vergelijking van de berekende gehalten metalen in de rundernier en schapenle-
ver met de Warenwetnorm zou geconcludeerd kunnen worden dat er geen landbouwkundig risi-
co is voor de categorieën huisvuil, bagger en bouw- en sloopafval. 
De variatiecoëfficiënt voor deze dempingcategorieën varieert tussen de 30 en 50%. De vooraf 
aangenomen variatiecoëfficiënt van 30% wordt dus ook voor deze categorieën niet voor alle me-
talen gehaald. Dit betekent dat de uitspraken over het niet aanwezig zijn van landbouwkundige 
risico’s voor deze dempingen minder zeker zijn dan waarop bij aanvang van het onderzoek was 
gerekend. Daarom is voor alle categorieën het 95% betrouwbaarheidsinterval berekend (eenzij-
dig, we zijn immers alleen geïnteresseerd in overschrijdingen). Dit betrouwbaarheidsinterval 
geeft de bovengrens waaronder 95% van de waarnemingen zullen vallen. De 95% betrouwbaar-
heidsintervallen liggen voor alle categorieën voor alle metalen op één na onder het maximale 
gehalte van de Warenwet. De uitzondering is het gehalte Pb in de rundernier voor dempingen 
met huishoudelijk afval, waarvoor de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval op 
120% van de Warenwetnorm ligt. Voor deze categorieën kan daarom geconcludeerd worden dat 
het gemiddelde, ondanks de grotere spreiding dan vooraf aangenomen was, voldoende zeker-
heid biedt om vast te stellen dat deze categorieën dempingmateriaal geen landbouwkundig risico 
met zich meebrengen. 
 
Vergelijking gewasgehalten met kritische gehalten voor fytotoxiciteit 
De gewasgehalten zijn vergeleken met kritische gehalten in het gewas in relatie tot fytotoxiciteit 
voor de metalen Zn, Ni en Cr. Voor Zn is dit gehalte kritischer dan de veevoedernorm en voor de 
metalen Ni en Cr zijn geen veevoedernormen gesteld. De gehalten Zn en Ni, alhoewel duidelijk 
verhoogd voor de categorieën industrieel- en bedrijfsafval en shredder, blijven onder het kritische 
gehalte voor alle dempingcategorieën. De gemeten gehalten Cr zijn vanwege de grote spreiding 
in gemeten waarden van de interne standaarden niet erg betrouwbaar en kunnen daarom niet 
gebruikt worden. De gemeten Cr-gehalten in de bodem zijn alle laag. Een probleem met Cr is 
daarom erg onwaarschijnlijk. 

2.3.3 Risico’s van  organische verontreinigingen 
In de eerste fase van het landbouwkundige verificatie-onderzoek [Boels et al., 2000] zijn een 
aantal dempingen bemonsterd op PAK’s in de bovenste 5 cm. Van de afdeklaag, de onderste 5 
cm. Van de afdeklaag en in de bovenste laag van het dempingmateriaal. In tabel 13 zijn de ge-
middelde PAK-gehalten weergegeven voor de dempingcategorieën shredder en bouw- en sloop-
afval. Voor beide categorieën zijn twee dempingen bemonsterd. 
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Tabel 13. Gemiddelde PAK gehalten voor dempingen met shredder en bouw- en sloopafval 
(mg.kg-1). 

 Ref. Laag 1 Laag 2 Laag 3 
shr. 15.36 4.19 8.21 19.41 
b&s 5.57 7.00 17.63 30.56 

Laag 1= 0-5 cm –mv., laag 2 = onderste 5 cm van de afdeklaag, laag3 = bovenste 5 cm dempingmateriaal. 
 
PAK’s worden niet opgenomen door het gewas. De inname van PAK’s kan geheel toegeschre-
ven worden aan de inname via ingestie van grond. Op basis van de berekende gehalten be-
draagt de inname via grond voor deze dempingen tussen de 1.7 en 2.9 mg.dag-1., dit is 1-2 keer 
de maximale inname volgens de ADI. Een belangrijke vraag is in hoeverre de ingenomen PAK’s 
biologisch beschikbaar zijn. 
 
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de biologische afbraak en de desorptie van 
PAK’s in de bodem. Snelheidsbepalende stap is de diffusie van PAK in bodemaggregaten. On-
derscheid wordt gemaakt in PAK die snel desorbeert of afbreekt, en in PAK, waarbij desorptie en 
afbraak langzaam of zeer langzaam zijn. Uitgaande van onderzoek naar de beschikbaarheid en 
afbraak van PAK’s [Harmsen et al., 2002], kunnen deze processen worden beschreven met een 
combinatie  van drie eerste orde processen. Belangrijk hierin zijn de verdeling over de verschil-
lende fracties (snel, langzaam en zeer langzaam) en de hierbij behorende snelheidscoëfficiën-
ten. De desorptiesnelheden blijken voornamelijk af te hangen van het vochtgehalte. 
 
De bovengrond van de bodem is een goed geäereerd systeem waardoor de afbraak van de  be-
schikbare fractie PAK’s snel verloopt. De door de koe ingenomen PAK’s uit de bodem bestaan 
dus vooral uit de langzaam en zeer langzaam desorberende PAK’s. In de maag van de koe zijn 
de omstandigheden voor desorptie en het daarmee beschikbaar komen van de PAK’s optimaler 
dan in de bodem. Toch blijkt ook de desorptie van deze langzamere fracties zo langzaam dat 
deze fracties niet beschikbaar zijn. Uit berekeningen en metingen blijkt ongeveer 5-10% van de 
PAK’s beschikbaar te zijn.  
 
Op basis van de matige overschrijding van de acceptabele dagelijkse inname en de slechte be-
schikbaarheid van PAK’s worden geen landbouwkundige risico’s verwacht voor de onderzochte 
categorieën shredder en bouw- en sloopafval. Door de snelle afbraak van PAK’s in de boven-
grond worden ook voor de andere categorieën geen risico’s verwacht. 
 
In het deelonderzoek ecologie zijn bodemmonsters uit het bovenste materiaal van de demping 
onderzocht op EROD-inductie. Op basis van de resultaten van deze testen kunnen risico’s als 
gevolg van PAK en PCB-achtige stoffen voor geen enkele dempingcategorie uitgesloten worden. 
Op basis van deze resultaten zijn in het bovenste materiaal van de dempingen PCB-gehalten 
bepaald. De gemiddelde concentraties per dempingcategorie staan weergegeven in tabel 14 als 
som van een aantal PCB’s namelijk als som6 en som7 PCB. De streefwaarde is gerelateerd aan 
de som6 PCB en bedraagt 0,02 mg.kg-1, de interventiewaarde is gerelateerd aan de som7 PCB 
en is 1 mg.kg-1. Gebaseerd op normen voor twee PCB’s in melkvet, waarin PCB’s preferent 
voorkomen zijn LAC-waarden afgeleid voor grasland [Veterinaire milieuhygiënewijzer, 1997]. De 
LAC is berekend met behulp van een lineaire BAF van grond naar gewas en een lineaire BAF 
van gewas naar melkvet. De LAC is afgeleid voor PCB 153 en PCB 138 en is voor beide 
0,1 mg.kg-1 grond. 
 



 
20 

Tabel 14. PCB-gehalten in bovenste laag dempingmateriaal voor de verschillende categorieën 
dempingen ( in mg.kg-1). 

 PCB 153 PCB138 som 6 PCB som 7 PCB 
 Demp. Ref. Demp. Ref. Demp. Ref. Demp. Ref. 
b&s 0.016 0.002 0.021 0.002 0.06 0.006 0.06 0.007 
hha 0.023  0.034  0.09 0.003 0.10 0.003 
ia 0.49 0.001 0.60 0.002 2.31 0.005 2.81 0.006 
shr 1.08 0.012 1.47 0.020 6.68 0.07 7.84 0.09 
bag 0.003 0.001 0.004 0.002 0.01 0.005 0.01 0.005 

 
Tabel 14 laat zien dat voor alle dempingen het dempingmateriaal een verhoogd PCB-gehalte 
heeft ten opzichte van de referentie. De gehalten in het dempingmateriaal van bouw- en sloopaf-
val, huishoudelijk afval en bagger zijn laag en de gehalten variëren van de helft van de streef-
waarde tot een factor 4 maal de streefwaarde. Ze liggen alle ver onder de interventiewaarde 
(minimaal een factor 10). Voor deze categorieën liggen de PCB-gehalten van PCB 153 en PCB 
138 ruim onder de LAC waarde. PCB’s binden zeer sterk aan de bodem, zeker aan bodems met 
een hoger organisch stofgehalte. PCB’s in veengronden zijn dus zeer immobiel. Zeer waarschijn-
lijk zijn de PCB-gehalten in de afdeklaag daarom lager dan de hier gepresenteerde PCB-
gehalten in het dempingmateriaal. Landbouwkundige risico’s voor dempingen van deze catego-
rieën als gevolg van de aanwezigheid van PCB’s zijn daarom niet te verwachten. 
 
De PCB-gehalten in dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval overschrijden zowel 
de interventiewaarde als de LAC-signaalwaarde. Gebaseerd op deze beperkte feiten zijn voor 
deze dempingcategorieën landbouwkundige risico’s als gevolg van PCB’s te verwachten bij 
dempingen met een onvoldoende afdeklaag. PCB’s zijn in tegenstelling tot PAK’s slecht afbreek-
baar. Verontreiniging van een schone afdeklaag door PCB’s vanuit deze dempingen is mogelijk. 
Voor PCB’s zal daarom net als voor zware metalen onderzocht moeten worden of een afdeklaag 
van 0,3 m voldoende bescherming biedt. 

2.3.4 Relaties tussen metaalgehalten in gras en in de bodem 
Bij de in dit rapport beschreven bemonstering en analyse van afdeklagen boven dempingen en 
het van deze dempingen afkomstige gras (evenals de referenties) is een tamelijk uitgebreide da-
taset opgebouwd. Hieruit zouden regressierelaties afgeleid kunnen worden tussen gewasgehal-
ten en potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem. Dergelijke relaties kunnen, indien 
voldoende gekalibreerd en gevalideerd, gebruikt worden ter vervanging van tijdrovende en kost-
bare gewasanalyses. Uit de dataset konden echter alleen voor de metalen cadmium en zink re-
delijk betrouwbare log-log lineaire bodem-gewasrelaties afgeleid worden met R2 = 0,48 en 0,59 
voor respectievelijk cadmium en zink. Voor de overige zware metalen bleek er geen relatie te 
bestaan tussen het gehalte in het gewas en het gehalte in de bodem. Voor kwik was het afleiden 
van een relatie onmogelijk vanwege de ontbrekende gegevens betreffende potentieel beschikba-
re kwikgehalten in de bodem (alle beneden de detectielimiet, zie paragraaf 2.3.2).  
 
Voor de metalen cadmium en zink kunnen gehalten in gras dus wel berekend worden door een 
log-log lineaire relatie met de volgende algemene vorm te gebruiken: 
 

bodemplant MM loglog β+α=  (4) 
 
waarin Mplant en Mbodem het metaalgehalte in de plant en de bodem in mg.kg-1 weergeven.  
 
De door middel van lineaire regressie bepaalde waarden voor α en β zijn respectievelijk –0,92 en 
0,47 voor cadmium en 1.1 en 0,36 voor zink. Alhoewel voor deze metalen een redelijke relatie is 
af te leiden is er nog een redelijk groot deel van de variatie onverklaard. Dit is ondermeer te wij-
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ten aan het feit dat het potentieel beschikbare gehalte metaal als enige verklarende variabele is 
meegenomen. Voor andere parameters welke ook invloed hebben op de opname, zoals pH, or-
ganische stof- en kleigehalte waren voor deze studie geen numerieke waarden beschikbaar. Er 
wordt dus in feite impliciet uitgegaan van dezelfde pH en hetzelfde klei- en organische stofgehal-
te voor alle in dit rapport beschreven bodemmonsters. 
 
De waarden komen voor zink en cadmium overigens redelijk tot goed overeen met vergelijkingen 
afgeleid door Römkens [De Vries et al., 2002] die zijn gebaseerd op een meer uitgebreide en 
meer gevarieerde dataset voor verschillende typen bodems met sterk uiteenlopende pH, kleige-
halte en organische stofgehalte.  

2.3.5 Conclusies 
De belangrijkste conclusies zijn: 
- Gemeten gehalten metalen in gewassen overschrijden (met uitzondering van koper) voor 

geen enkele dempingcategorie de  veevoedernorm en het kritische gehalte voor fytotoxiciteit. 
In het vervolg van deze studie kan daarom volstaan worden met het toetsen aan de Waren-
wetnorm. 

- De gehalten koper in het gewas liggen rond de veevoedernorm voor schapen. Dit is alge-
meen voor veenweide gebieden in Nederland en is geen specifiek probleem voor de Krimpe-
nerwaard.  

- Dempingen met industrieel- en bedrijfsafval en shredder leiden tot een mogelijk landbouw-
kundig risico als gevolg van een hoge koperinname door schapen. 

- Voor dempingen met bagger, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval kan met voldoende 
zekerheid vastgesteld worden dat ze geen landbouwkundige risico’s opleveren als gevolg 
van te hoge metaalgehalten in gewas en/of grond, ook bij een dunne afdeklaag. Zowel de 
Warenwetnorm als de veevoedernorm worden hier voor geen enkel zwaar metaal overschre-
den. Ook kritische gehalten in het gewas welke zijn gerelateerd aan fytotoxiciteit worden bij 
deze categorieën niet overschreden.  

- De metalen zink, nikkel, chroom, kwik en arseen leiden niet tot landbouwkundige risico’s voor 
dempingen in de Krimpenerwaard en kunnen verder in dit onderzoek buiten beschouwing 
worden gelaten. 

- Voor de categorieën industrieel- en bedrijfsafval en shredder is voor Cd en Pb een land-
bouwkundig risico aanwezig voor dempingen met een onvoldoende dikke afdeklaag. Dit op 
basis van overschrijding van het maximum gehalte van de Warenwet door berekende gehal-
ten cadmium en lood in de rundernier en het berekende gehalte cadmium in de schapenle-
ver. De metalen lood en cadmium zijn daarom belangrijk in het vervolg van deze studie. 

- Voor dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval is de variantie in de berekende 
metaalgehalten in de rundernier en schapenlever zo groot dat de gemiddelde waarde per 
dempingcategorie geen goede maat is voor het landbouwkundig risico van de categorie als 
geheel. 

- PAK’s veroorzaken geen landbouwkundige risico’s in de onderzochte dempingen met shred-
der en bouw- en sloopafval. Op grond van de goede afbraak van PAK’s in de bovengrond 
worden ook geen risico’s verwacht in dempingen van andere categorieën.  

- Op basis van PCB-metingen in het dempingmateriaal worden geen landbouwkundige risico’s 
verwacht voor dempingen met huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en bagger. De hoge 
gehalten PCB’s in dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval leiden mogelijk 
wel tot landbouwkundige risico’s.  

- Alleen voor de metalen zink en cadmium blijkt een goede relatie te bestaan tussen het poten-
tieel beschikbare metaalgehalte en het gehalte in gras. Voor deze metalen is het dus in prin-
cipe mogelijk risico’s te schatten op basis van alleen bodemgehalten.  

- In het geval van bodemverontreiniging de enige bron is voor lood is ook voor dit metaal het 
landbouwkundig risico te schatten door, uitgaande van het beschikbare gehalte in de bodem 
de ingestie te schatten en daarmee gehalten in de rundernier te berekenen. Dit is mogelijk 
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omdat gras nagenoeg geen lood opneemt uit de bodem en directe ingestie van grond dus 
veruit de voornaamste route is waarmee vee (en dus de rundernier) met lood wordt belast. 

- Voor kwik zijn verhoogde metaalgehalten in het gewas gemeten. Het feit dat dit is terug te 
voeren op één enkel verontreinigd monster (zie paragraaf 2.3.2), toont aan dat het van be-
lang is om, zeker bij verdenking van normoverschrijding, de waarden voor individuele locaties 
kritisch te beschouwen (en zelfs individuele monsters), voordat een hele dempingcategorie 
als risicodragend wordt bestempeld. Er kan sprake zijn van een zeer locale verontreinigings-
bron of zelfs van contaminatie na monstername. 

- De extractie met 0,43 mol.l-1 HNO3 is niet geschikt voor het bepalen van het chemisch reac-
tieve Hg in veengronden. 
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HOOFDSTUK 3 
 

EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT EN DUURZAAMHEID VAN AFDEKLAGEN 

De voorgestelde sanering van dempingen met een landbouwkundig risico bestaat uit het aan-
brengen van een afdeklaag. De voorgestelde dikte van deze afdeklaag is 0,3 m. Eerst wordt op 
basis van gegevens uit het veld getoetst of het aanbrengen van een afdeklaag van deze dikte op 
het moment voldoende bescherming biedt. Vervolgens zal ingegaan worden op de duurzaam-
heid van afdeklagen. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de voor veen specifieke processen oxi-
datie en krimp op de duurzaamheid en effectiviteit van de afdeklaag. Daarna worden de 
afzonderlijke en gecombineerde effecten van bodemfysische en bodemchemische (waaronder 
krimp en oxidatie) processen op de effectiviteit en duurzaamheid van afdeklagen geëvalueerd 
met een geïntegreerd simulatiemodel. Op basis van deze analyses worden aanbevelingen ge-
daan met betrekking tot de te gebruiken dikte van de afdeklaag. 

3.1 Inleiding 

De in het bodembeheerplan voorziene functiegerichte sanering van slootdempingen met een 
landbouwkundig risico bestaat uit het opbrengen van een afdeklaag met schone aarde. Deze af-
deklaag moet het mogelijk maken zonder problemen landbouw te bedrijven op de gesaneerde 
locaties. Er is voor gekozen alleen een laag schone grond op te brengen. Er zal dus interactie 
aanwezig blijven tussen de schone afdeklaag en de onderliggende verontreiniging. Interactie 
treedt op door opwaarts transport van contaminanten tezamen met de capillaire opstijging van 
water en middels biologische en mechanische turbatie van de grond. De aan te brengen af-
deklaag moet er dus voor zorgen dat de onderliggende verontreiniging zodanig geïsoleerd wordt 
dat de gewaskwaliteit gewaarborgd blijft, evenals de bodemkwaliteit in de bovenlaag welke door 
het grazend vee ingenomen wordt. Uit de beoordeling van de landbouwkundige risico’s voor de 
verschillende dempingcategorieën blijkt de Warenwetnorm het meest gevoelige toetsingscriteri-
um. De stoffen die leiden tot landbouwkundige risico’s zijn cadmium en lood. Van deze stoffen is 
cadmium het meest mobiel en het is de enige stof die goed door het gewas wordt opgenomen. 
Cadmium is daarom de meest kritische stof in de analyse van de effectiviteit van afdeklagen. 
Daarom is in de verdere analyse vooral gekeken naar cadmium. 

3.2 Bepaling veilige dikte afdeklaag op basis van metingen 

Voor het bepalen van de veilige dikte van de afdeklaag zijn twee methoden toegepast.  
 
Methode I geeft een zeer globale indruk. Voor een aantal dempingen met een opgegeven af-
deklaag van 0,3 m of meer (groep B, zie hoofdstuk 1) zijn afdeklagen en gewas bemonsterd op 
dezelfde wijze als beschreven bij de bepaling van landbouwkundige risico’s (hoofdstuk 2). Voor 
de afdeklagen boven dempingen uit groep B is eveneens het landbouwkundig risico berekend 
(gebaseerd op berekende gehalten in schapenlever en rundernier; zie paragraaf 2.2) en vergele-
ken met die van groep A. Door deze vergelijking wordt getoetst of een afdeklaag van meer dan 
30 cm meer bescherming biedt dan een dunne afdeklaag en, zo ja, of er sprake is van een signi-
ficant verschil.  
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Fig. 3. Het berekende gehalte Cd in de schapenlever (A) en rundernier (B) als percentage 

van de Warenwetnorm. 

 
In figuur 3 is te zien dat de berekende cadmiumgehalten in respectievelijk de rundernier en de 
schapenlever, uitgedrukt als percentage van de Warenwetnorm voor de B- dempingen lager lig-
gen dan voor de  A-dempingen. Er is een vergelijking gemaakt tussen beide categorieën voor 
zowel industrieel- en bedrijfsafval als shredder. Het blijkt dat de afname tussen groep A en groep 
B in het geval van shredder niet of nauwelijks significant is en in het geval van industrieel- en be-
drijfsafval zeer significant is. Bij dit resultaat moeten echter een paar kanttekeningen worden 
gemaakt: 
- De dikte van de afdeklagen voor de B-dempingen voor shredder blijkt geringer te zijn dan 0,3 

m in plaats van méér dan 0,3 meter; gemiddeld slechts 23 cm. Dit maakt het resultaat voor 
shredder voor de hand liggend en niet te gebruiken voor het bepalen van de veilige dikte van 
een afdeklaag boven een demping bestaande uit shredder; 

- Voor industrieel- en bedrijfsafval is, zoals hierboven al aangegeven, de afname van het ge-
halte in rundernier en schapenlever duidelijk groter. Er dient echter wel bedacht te worden 
dat de waarnemingen voor de B-categorie dempingen maar van twee locaties afkomstig zijn.  

 
Methode II geeft een nauwkeuriger beeld. De invloed van het dempingmateriaal op (i) het gehalte 
zware metalen in het gras, (ii) het gehalte zware metalen in de toplaag en (iii) het landbouwkun-
dig risico worden bestudeerd in relatie tot de dikte van de afdeklaag. Hieruit wordt dan de veilige 
dikte van de afdeklaag afgeleid. 
 
In figuur 4 is het gemeten beschikbaar cadmiumgehalte in de bovenste 5 cm van de afdeklaag 
uitgezet tegen de dikte van de afdeklaag (voor dempingen met shredder en industrieel- en be-
drijfsafval). Er is een duidelijk verband tussen het beschikbaar cadmiumgehalte en de dikte van 
de afdeklaag. Vooral bij afdeklagen tot een dikte van ongeveer 10 cm worden hoge tot zeer hoge 
Cd-gehalten gevonden. Bij afdeklagen van 15 cm of meer is het gehalte Cd in de bovengrond 
niet of nauwelijks meer beïnvloed door de aanwezigheid van de demping. 
 
In figuur 5 is het gemeten cadmiumgehalte in gras uitgezet tegen de dikte van de afdeklaag (voor 
dempingen met shredder en industrieel- en bedrijfsafval). Vergelijking van de figuren 4 en 5 laat 
zien dat de gehalten in gras (figuur 5) net als in de bovenste bodemlaag van 5 cm (figuur 4) ook 
hoger zijn, naarmate de afdeklaag dunner is. De spreiding is echter veel groter in de gehalten in 
het gras en bovendien is de afname bij grotere dikte van de afdeklaag niet zo geprononceerd. De 
oorzaak ligt voor de hand. Het cadmiumgehalte in het gras is een weerspiegeling van de cadmi-
umgehalten over de gehele bewortelde laag en niet alleen over de bovenste 5 centimeter. Bo-
vendien is de spreiding ook het gevolg van kleine lokale verschillen in de relevante 
bodemparameters, met name organische stofgehalte en pH.  
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Fig. 4. Gemeten gehalten Cd in de toplaag (0-5 cm) van de afdeklaag voor dempingen met 

shredder en industrieel afval. 

 
 

 
Fig. 5. Gemeten gehalten Cd in gras van de afdeklaag voor dempingen met shredder en in-

dustrieel afval. 
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Figuur 6 laat de relatie zien tussen het berekende gehalte in de schapenlever en de dikte van de 
afdeklaag. Ook hier is een duidelijke trend zichtbaar: bij een afdeklaag van 0,05 m varieert het 
berekende gehalte tussen de 20 en 550% van de Warenwetnorm; bij een dikte van 0,3 m zijn 
zowel de variatie als het niveau lager en liggen de berekende waarden tussen de 20 en 100%. 
De spreiding ligt in tussen die voor grond (figuur 4) en die voor gras. De verklaring ligt voor de 
hand. Het gehalte in de schapenlever is berekend uit het gehalte in de bodem (directe ingestie 
van de bovenste 5 cm) en het gehalte in het gras met behulp van vergelijking 1. 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het landbouwkundig risico sterk afneemt met een toene-
mende dikte van de afdeklaag. In de toplaag  van afdeklagen dunner dan 0,15 m komen sterk 
verhoogde cadmiumgehalten voor. Bij deze locaties is de toename in het berekende Cd-gehalte 
in de schapenlever deels toe te schrijven aan verhoogde Cd-gehalten in de toplaag van de bo-
dem. Bij dikkere afdeklagen zijn de Cd-gehalten in de toplaag niet verhoogd. Het verhoogde be-
rekende Cd-gehalte is voor locaties met dikkere afdeklagen toe te schrijven aan een verhoogde 
opname van Cd door het gewas.  

 
Fig. 6. Berekende gehalten Cd in de schapenlever als percentage van de Warenwetnorm 

voor dempingen met shredder en industrieel afval. 

3.3 Krimp en oxidatie van veen 

Sinds de ontginning van veengronden door ontwatering zakt het maaiveld als gevolg van krimp 
en oxidatie van veen. Oxidatie is het proces waarbij organisch materiaal door oxidatie wordt ge-
mineraliseerd tot CO2 en H2O. Als gevolg van deze oxidatie verdwijnt organisch materiaal en het 
door dit organisch materiaal vastgehouden water. Bij krimp neemt de dikte van de grond af als 
direct gevolg van wateronttrekking. Naast krimp en oxidatie treedt nog een derde proces op, na-
melijk inklinking. Inklinking is een grondmechanisch proces waarbij de bodemlaag wordt verdicht 
en samengedrukt als gevolg van het eigen gewicht. Verlaging van het grondwaterniveau gaat 
gepaard met een verlaging van de opwaartse druk waardoor de druk op de ondergrond toe-
neemt.  
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Als gevolg van krimp en oxidatie zal het maaiveld in de Krimpenerwaard steeds verder zakken. 
Dit heeft verschillende gevolgen voor de beschikbaarheid van verontreinigingen in gedempte slo-
ten:  
- Door zakking van het naastliggende veld van een met een afdeklaag afgedekte demping 

kan, indien het naastliggende veld sneller zakt, de demping boven het omliggende veld ko-
men te liggen; 

- Door krimp en oxidatie van de afdeklaag kunnen de zware metalen in de afdeklaag als ge-
volg van opwaarts transport en (bio) turbatie vanuit de demping, meer geconcentreerd aan-
wezig zijn; 

- Doordat de afdeklaag dunner wordt kunnen plantenwortels dichter bij het dempingmateriaal 
komen waardoor de opname van zware metalen toe kan nemen. 

 
Om inzicht te krijgen in de effecten van krimp en oxidatie van veen in de toekomst is de krimp en 
oxidatie berekend met het model POXAPS (Peat Oxidation and Permanent Shrinkage). Dit empi-
rische model is in eerste instantie gekalibreerd op beschikbare historische gegevens van meer 
dan honderd jaar van maaivelddaling voor veen in Waterland. Vervolgens is het model getoetst 
op meer gedetailleerde metingen van maaivelddalingen over een periode van 25 jaar van een 
veengrond in de Alblasserwaard. Qua bodemopbouw lijkt deze sterk op de veengronden uit de 
Krimpenerwaard. Tenslotte zijn modelberekeningen uitgevoerd met het model POXAPS voor de 
in de Krimpenerwaard te verwachten polderpeilen voor de toekomst. Modelresultaten kunnen 
worden gebruikt als invoergegevens voor een model dat de veilige dikte van de afdeklaag op 
langere termijn kan berekenen.  
 
Bijlage D geeft een korte beschrijving van het model POXAPS. De bijlage geeft ook de kalibratie 
met de gegevens uit Waterland, alsmede de toets van het model met gedetailleerde gegevens 
uit de Alblasserwaard.  

3.3.1 Effecten van krimp en oxidatie van veen op de effectiviteit van afdeklagen 
Om het effect van krimp en oxidatie voor een demping met afdeklaag te evalueren zijn modelbe-
rekeningen uitgevoerd voor een demping met een afdeklaag en voor het belendende perceel.  
 
Uitgangspunten en aannamen: 
- De deklaag bestaat uit veraard venig materiaal boven uit het profiel van het huidige omlig-

gende profiel. De beginsituatie van de afdeklaag en van het naastgelegen veld zijn in de mo-
delsimulatie dus identiek.  

- Er is uitgegaan van een afdeklaag van 0,35 m.  
- Het materiaal in de demping oxideert niet en krimpt niet. 
- Wanneer 5 cm van het afdekmateriaal verdwenen is door krimp en oxidatie wordt de af-

deklaag aangevuld met 10 cm nieuw materiaal om te voorkomen dat de afdeklaag te dun 
wordt. De afdeklaag wordt aangevuld met materiaal uit de bovenste 30 cm van vergelijkbaar 
veen. 

 
Figuur 7 toont de berekende verandering van de maaiveldhoogte voor een demping en naastge-
legen perceel bij een polderpeil van 0,4 m –mv over een periode van ruim 100 jaar. Opvallend is 
de veel minder sterke daling van de maaiveldhoogte van de demping. Dit is het gevolg van het 
feit dat bij de demping alleen krimp en oxidatie optreden in de afdeklaag, terwijl bij het naastlig-
gende perceel ook krimp en oxidatie optreden in het dieper gelegen materiaal. Omdat het mate-
riaal boven in het profiel al het sterkst geoxideerd is verloopt hier de oxidatie duidelijk langzamer. 
Bovendien is de krimp in dit al langer ontwaterde materiaal te verwaarlozen. 
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Fig. 7. Verandering van de maaiveldhoogte voor een demping en naastgelegen veld relatief 

t.o.v. de uitgangssituatie. 

 
Volgens de berekeningen hoeven de afdeklagen maar zo eens in de 50 jaar opgehoogd te wor-
den met nieuw materiaal. Dit geldt alleen wanneer voor afdeklagen materiaal uit de bovengrond 
gebruikt wordt. Wanneer materiaal dieper uit het veen gebruikt wordt zal de afdeklaag sneller 
oxideren en ook krimpen en zal deze vaker opgehoogd moeten worden. Een mogelijk probleem 
is wel het verschil dat in de hoogte van het maaiveld ontstaat tussen de dempingen en het naast-
liggende veld. Om te voorkomen dat de zijkanten van de dempingen vrij komen te liggen zullen 
ook de zijkanten afgedekt moeten worden. Of het maaiveld van dempingen inderdaad veel hoger 
komt te liggen dan dat van het omliggende veld zal ook afhangen van eventuele zakking van het 
dempingmateriaal. Doordat het dempingmateriaal mogelijk een hogere dichtheid heeft dan het 
veenmateriaal kan het dempingmateriaal in het veen wegzakken. In dat geval kan een deel van 
het hoogteverschil gecompenseerd worden. Om na te gaan of er werkelijk kans is op hoogtever-
schillen tussen dempingen en naastgelegen percelen moet in het veld gekeken worden of derge-
lijke verschillen bij oudere dempingen waarneembaar zijn. 
 
Oxidatie en krimp zijn ongetwijfeld van invloed op de concentratie van zware metalen in de af-
deklaag en als gevolg daarvan ook op de opname van zware metalen door het gras.  

3.4 Modelleren van de veilige dikte voor een afdeklaag 

De afdeklaag zal beïnvloed worden door het ondergelegen materiaal in de demping; verschillen-
de processen zullen hierbij een rol spelen: 
- Vermenging met het onderliggende materiaal kan optreden als gevolg van turbatie en door 

transport in de vloeistoffase met capillaire stijging.  
- Door krimp neemt de dikte van de afdeklaag af hetwelk kan leiden tot hogere concentraties 

zware metalen in de afdeklaag. 
- Door uitspoeling naar diepere lagen kan de concentratie zware metalen in de afdeklaag af-

nemen, waardoor het effect van krimp op de concentratie zware metalen geheel of gedeelte-
lijk ongedaan gemaakt kan worden.  

 
Om na te gaan wat al deze processen tezamen voor effect hebben op de lange termijn en wat de 
effecten zijn van de verschillende processen op de duurzaamheid en effectiviteit van de af-
deklaag is een model opgezet welke deze processen tegelijkertijd en in afhankelijkheid van el-
kaar kan berekenen. Een prototype van een dergelijk model is beschreven in Boels et al. [2000]. 
Het huidige model is hierop gebaseerd. Het model is uitgebreid met een module voor de oxidatie 
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van veen. Gezien de toenemende complexiteit van het model (door combinatie van meer simul-
taan optredende processen) is de aanpak van modellering in een spreadsheet nu verlaten en is 
het model nu ondergebracht in een modelframework. Doordat er door oxidatie bodemmateriaal 
verdwijnt is in het model een dynamische laagindeling aangebracht. Het model blijft rekenen met 
laagjes van gelijke dikte maar de laagindeling schuift op met de berekende maaivelddaling en de 
hiermee verband houdende hydrologie en wateropname door het gewas. 
 
Na een beschrijving van het model (paragraaf 3.4.1) wordt in paragraaf 3.4.2 een schematisch 
overzicht gegeven van alle invoerparameters met waar nodig een onderbouwing. Daarna volgt in 
paragraaf 3.4.3 een aantal modelberekeningen, die met name ook bedoeld zijn voor de gevoe-
ligheid van de uiteindelijke modelresultaten voor essentiële variabelen. Vervolgens wordt in pa-
ragraaf 3.4.4 aangegeven hoe het model kan worden gebruikt voor het schatten van een veilige 
dikte van de afdeklaag. Tenslotte wordt in paragraaf 3.4.5 een aantal conclusies gegeven. 

3.4.1 Modelbeschrijving 
In het transport- /opnamemodel worden de volgende processen gesimuleerd: 
- Convectief neerwaarts transport van water; 
- Capillaire opstijging van water; 
- Opname van water en daarin opgeloste zware metalen door planten; 
- Convectief transport van metalen via de waterfase (neerwaarts en opwaarts transport); 
- Verdeling van zware metalen tussen de vaste fase en de vloeibare fase van de bodem (parti-

tie); 
- Verdwijnen van organisch bodemmateriaal door oxidatie; 
- Vermenging van vast bodemmateriaal door turbatie (regenwormen en mechanische turbatie). 
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Fig. 8. Schematische weergave van de processen in het model: (1) inputs van zware metalen 

(bemesting, depositie), (2) adsorptie en desorptie van zware metalen in de bodem 
(partitie), (3) opname van metalen door het gewas, (4) op- en neerwaarts convectief 
transport in waterfase, (5)biologische en mechanische turbatie van de vaste fase van 
de bodem. 

 
Voor het berekenen van de waterfluxen, inclusief opname door planten is gebruik gemaakt van 
het model SWATRE. De berekende waterfluxen zijn vervolgens gebruikt als input voor een stof-
transport model dat is geïncorporeerd in het “ORCHESTRA modelling framework” [Meeussen, 
2002]. Dit framework is speciaal ontworpen om geavanceerde chemische modellen te combine-
ren met stoftransportmodellen. Hierbij kunnen chemische- en transportmodellen opgebouwd 
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worden uit standaard voorgedefinieerde modelbouwstenen (objecten), welke in een inputfile ge-
combineerd kunnen worden met specifieke rekenregels. In dit geval kon voor de chemische ad-
sorptie en convectief transport gebruik worden gemaakt van bestaande modelbeschrijvingen, 
terwijl de plantopname, de oxidatie van bodemmateriaal,en de vermenging specifiek zijn inge-
voegd.  
 
Discretisatie in ruimte en tijd 
Voor de berekeningen is een 1 meter dik bodemprofiel verdeeld in 20 horizontale lagen van 5 cm 
dikte. Voor de discretisatie in de tijd is gerekend met 100 tijdstappen per jaar. De simulaties zijn 
gedaan voor een periode van 150 jaar, hiervoor werden dus per scenario 15000 tijdstappen 
doorgerekend.  
 
Watertransport 
Het transport van water in het profiel is berekend met het model SWATRE. Er is uitgegaan van 
een hydrologische schematisatie die gebruikt is voor het model Stone [Kroes et al., in voorberei-
ding]. Modelberekeningen zijn uitgevoerd voor de combinatie van bodem en grondwaterstand, 
die in de Krimpenerwaard het meeste voorkomst: koopveen met een Gt van 2. De berekeningen 
zijn uitgevoerd voor het jaar 1985, omdat dit jaar nagenoeg overeenkomt met het langjarig klima-
tologisch gemiddelde. De volgende invoergegevens werden gebruikt voor de berekeningen van 
het watertransport: 
- Meteorologische gegevens (neerslag, referentieverdamping); 
- Bodemparameters, zoals geleidbaarheid, waterretentiekarakteristieken; 
- Type gewas: wortelopnameverdeling. 
 
Uitvoergegevens van het model SWATRE zijn (i) waterfluxen tussen de lagen van verschillende 
diepte in het profiel en (ii) de opname van water door het gewas op verschillende dieptes. Deze 
beide fluxen fungeren als invoergegevens voor het transport- en opnamemodel. Als gevolg van 
een netto neerslagoverschot is de gemiddelde waterbeweging in het bodemprofiel neerwaarts. 
Om het belang van capillaire opstijging op metaaltransport na te kunnen gaan is het jaar ver-
deeld in een winterseizoen, met netto neerwaarts watertransport en uitspoeling, en een groeisei-
zoen met capillaire opstijging en wateropname door planten. Aangenomen wordt dat gedurende 
elk van deze perioden de waterstroming en opnamefluxen constant zijn. De door SWATRE bere-
kende fluxen worden voor elk van deze perioden gemiddeld. Gedurende het groeiseizoen is de 
waterbeweging als gevolg van wateropname door planten en grotere verdamping via capillaire 
opstijging, naar boven gericht. Hierdoor kunnen metalen zich in principe een gedeelte van het 
jaar vanuit het dempingmateriaal omhoog bewegen (tot in de afdeklaag en de bewortelde zone). 
 
Verdeling van metalen over de vaste fase en vloeistoffase van de bodem 
De grootste voorraad zware metalen is aanwezig in de vaste fase van de bodem. Metalen wor-
den door het gewas echter via de waterfase opgenomen en transport gaat ook voor een belang-
rijk deel via de waterfase in de bodem. Daarom is het van belang de verdeling van metalen over 
de vaste- en vloeistoffase goed te beschrijven. 
 
Voor de beschrijving van de verdeling (partitie) van metalen is uitgegaan van partitierelaties wel-
ke het evenwicht tussen vaste fase en vloeistoffase beschrijven, waarbij een generieke statis-
tisch afgeleide relatie wordt gebruikt. In deze relatie wordt de invloed op de partitie beschreven 
van bodemparameters zoals pH, organische stofgehalte en kleigehalte. De gebruikte relatie is 
gebaseerd op een Freundlichvergelijking en kan geschreven worden als: 
 

)log(]log[]log[ DOCpHSOMklei    ])Log[(Q)/(C n ⋅ε+⋅δ+⋅γ+⋅β+α=  (5) 
 



 
31 

Met: 
Q =  metaalgehalte in de bodem geëxtraheerd met 0,43 N HNO3 (mol kg-1) 
C = metaalgehalte in oplossing  (mol m-3) 
Klei = kleigehalte (%) 
SOM = organische stofgehalte in % 
pH = pH in een 0,01 M CaCl2 extract 
DOC  = opgeloste organische stof (mg.L-1) 
n, α, β, γ, δ, ε = regressieparameters 
 
Opname door gewas 
De opname van metalen door het gewas wordt beschreven door de hoeveelheid opgenomen wa-
ter te vermenigvuldigen met de metaalconcentratie en een zogenaamde “uptake preference fac-
tor”. Door terug te rekenen kan deze “uptake preference factor” berekend worden. Bij dit 
terugrekenen wordt uitgegaan van een aantal analytisch vastgestelde en onderling gerelateerde 
parameters:  
- Cadmiumgehalten in gras voor onvervuilde veengronden; 
- De gemiddelde gewasopbrengst; 
- De gemiddelde wateropname; 
- De concentratie cadmium in oplossing die in evenwicht is met een representatief metaalge-

halte voor een onvervuilde bodem met de karakteristieken van de Krimpenerwaard. 
 
Op deze wijze is voor cadmium een “uptake preference factor” van 0,213 vastgesteld. 
 
Ook voor koper is deze eenvoudige lineaire opname aangenomen, alhoewel voor dit metaal deze 
aanpak de opname zal overschatten omdat koper niet, zoals cadmium, aspecifiek opgenomen 
wordt. Koper is immers een essentieel element en de opname hiervan wordt door de plant zelf 
gereguleerd. Van de bovengenoemde parameters kan alleen de wateropname als functie van de 
diepte niet op basis van bekende gegevens worden vastgesteld; deze is, zoals eerder vermeld, 
berekend met het model SWATRE. 
 
Oxidatie organische stof 
Bij bodems met een hoog organische stofgehalte kan het maaiveld dalen als gevolg van verdwij-
nen van het bodemmateriaal door oxidatie, krimp en inklinking (vergelijk paragraaf 3.2). In de 
Krimpenerwaard ligt de (gemeten) snelheid van deze maaivelddaling in de ordegrootte van 25 
cm per eeuw. Inklinking en oxidatie kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van afdeklagen. 
Het gevolg van het dunner worden van de afdeklaag zelf kan ertoe leiden dat de wortelzone dich-
ter bij het dempingmateriaal, of zelfs gedeeltelijk hierin, komt te liggen. Hierdoor kunnen plan-
tenwortels in contact komen met hogere metaalconcentraties in het bodemvocht en hierdoor 
meer metalen opnemen. Ook worden de aanwezige zware metalen door oxidatie van de organi-
sche stof geconcentreerd. Door oxidatie verdwijnt er immers bodemmateriaal terwijl de hoeveel-
heid zware metalen onveranderd blijft. In het model wordt oxidatie van bodemmateriaal 
gesimuleerd door de massa van het vaste bodemmateriaal boven de grondwaterspiegel via een 
eerste orde proces te laten verdwijnen. Uit de berekeningen van het model POXAPS blijkt dat 
krimp in een afdeklaag geen rol speelt. Onder aërobe omstandigheden is de oxidatiesnelheid in 
afdeklagen beduidend minder dan in diepere lagen waar de organische stof minder ver afgebro-
ken is. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde oxidatiesnelheid, zoals berekend 
met het model POXAPS. Er is aangenomen dat oxidatie alleen plaatsvindt in de afdeklaag en 
niet in het dempingmateriaal.  
 
(Bio)-turbatie  
Voor stoffen die zich voornamelijk in de vaste fase van de bodem bevinden (en zich daardoor 
niet gemakkelijk via de waterfase verplaatsen) kan vermenging van de vaste bodemfase de be-
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langrijkste vorm van transport worden. Als we ervan uitgaan dat deze turbatie voornamelijk door 
regenwormen wordt veroorzaakt, is het mogelijk om deze verplaatsing van grond te beschrijven 
als diffusie van vast materiaal (met de daaraan geadsorbeerde stoffen). Door Cousins et al. 
[1999], is voor deze vorm van diffusie in veengronden in Schotland een diffusiecoëfficiënt tussen 
10-7 en 5 x 10-6 m2.h-1 geschat. Deze waarde ligt in dezelfde orde van grootte als de moleculaire 
diffusiecoëfficiënt van ionen in water. De werkelijke grootte van deze vermenging zal afhankelijk 
zijn van de locale activiteit van wormen. Voor de turbatie door regenwormen is aangenomen dat 
deze zich overal “at random” in de bodem bewegen boven de grondwaterspiegel. Niet alle wor-
men bewegen zich zo diep in de bodem. Een deel van de wormen beperkt zich tot de bovenste 
decimeters van de grond. Er blijkt echter uit de berekeningen dat turbatie alleen effect heeft als 
er een duidelijke gradiënt aanwezig is. Turbatie in de bovengrond als gevolg van wormen maar 
ook als gevolg van insporing en vertrapping zoals berekend door Boels en Zweers [2001] zijn 
daarom van zeer gering belang en verder niet meegenomen in de modelberekeningen. 

3.4.2 Overzicht overige invoergegevens voor het model 
Voor de input van cadmium en koper op grasland op veen wordt uitgegaan van gegevens ver-
kregen in het kader van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit: 
 
Input cadmium (g.ha-1.j-1) voor grasland op veen [Groot et al., 1998] 
kunstmest 1.5 
mest 0.1 
atmosferische depositie 0.8 
veevoer 0.6 
totaal  3.0 

 
Input koper (g.ha-1.j-1) voor grasland op veen [Groot et al., 1998] 
kunstmest 7.0 
mest 44 
atmosferische depositie 9 
veevoer 95 
andere bronnen 4 
totaal  160 

 
Voor de gehalten aan cadmium en koper in de bodem wordt gebruik gemaakt van gemiddelde 
waarden, die zijn verkregen in het hier gerapporteerde onderzoek. Het betreft hier zogenaamde 
beschikbare gehalten (op basis van extractie met 0,43 mol.l-1 HNO3). 
 
- Het gemiddelde cadmiumgehalte in de bodem op basis van 0,43 mol.l-1 HNO3 bodemextrac-

ten in de bovenste 5 cm van de referentielocaties is 0,76 (±0,27) mg.kg-1.  
- Het gemiddelde kopergehalte in de bodem op basis van 0,43 mol.l-1 HNO3 bodemextracten 

in de bovenste 5 cm van de referentielocaties is 25.9 (±11.5) mg.kg-1.  
 
Deze gehalten komen voor cadmium goed overeen met de gemiddelde waarden voor het totaal 
cadmiumgehalte voor grasland op veen [Groot et al., 1998]: 0,72 mg.kg-1 (range: 0,23-0,90 
mg.kg-1). Voor koper liggen de gehalten aan de onderkant van de range (22-287 mg.kg-1), zoals 
die werd gevonden in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit [Groot et al., 1998]. Indien rekening 
wordt gehouden met het feit dat totaalgehalten voor koper normaliter een factor 2-3 hoger liggen 
dan de gehalten op basis van 0,43 mol.l-1 HNO3 bodemextracten, ligt het kopergehalte rond het 
gemiddelde, evenals dat van cadmium.  
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In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat de hoeveelheid opgenomen metaal door het ge-
was weer op de bodem terecht komt. De gemiddelde gehalten zijn ook weer gebaseerd op bin-
nen het hier gerapporteerde onderzoek verkregen waarden: 
Cadmium in gras:  0,09 mg.kg-1 
Koper in gras: 12 mg.kg-1 
 
Ten aanzien van de voor de partitie van zware metalen tussen de vaste en vloeibare fase in de 
bodem van belang zijnde parameters in demping en afdeklaag zijn de volgende waarden ge-
bruikt (gemiddelde waarden en de range): 
 
 pH klei (%) org. stof (%) DOC 
afdeklaag 5.2 (4.8-5.5) 26 (10-30) 45 (40-50) 300 (200-500) 
demping 6.2 (5.6-7.3) 9 (5-12) 30 (17-50) 75 (50-100) 

 
De partitie van zware metalen is berekend met zogenaamde vertaalfuncties (vergelijk paragraaf 
3.4.1, vergelijking 5). Deze vertaalfuncties zijn gebaseerd op de Freundlich vergelijking en relate-
ren de adsorptie aan bodemeigenschappen als pH, organische stofgehalte, kleigehalte en de 
concentratie opgelost organisch koolstof in de bodemoplossing ([DOC]). In eerste instantie is ge-
bruik gemaakt van de vergelijkingen van Römkens et al. [2002] met alleen pH, organische stof 
en klei. Deze bleken echter voor veengronden slecht te voldoen. Daarom is uitgegaan van een 
variant met daarin ook [DOC]. De coëfficiënten voor vergelijking 5 zijn weergegeven in tabel 15. 
 

Tabel 15. Parameters voor de partitie van zware metalen over vloeistof- en vaste fase volgens 
vergelijking 5. 

 Parameter   
Metaal INT OM pH Clay DOC n-opt Se-Y R2 
Cd -4.75 0.61 0.26 0.29 -0.05 0.54 0.33 0.80 
         
Cu -2.61 0.60 0.12 0.23 -0.27 0.59 0.34 0.65 

 

3.4.3 Resultaten van de modelberekeningen 
 
Inleiding 
Berekeningen van transport en opname door gewas van cadmium en koper zijn gesimuleerd 
voor een aantal verschillende scenario’s, die door de samenstellers van dit rapport van praktisch 
belang werden geacht voor de situatie rond afdeklagen op dempingen in de Krimpenerwaard. De 
keuze houdt verband met de kans op landbouwkundige risico’s en focust dus op langere termijn 
voorspellingen (150 jaar) voor (i) de opname door gras (vergeleken met een schone bodem) en 
(ii) de zware metalenconcentratie in de bovenste 5 cm van de bodem. Het effect van de volgen-
de factoren wordt daarbij geëvalueerd:  
- Krimp en oxidatie van organische stof; 
- Capillaire opstijging van water; 
- Vermenging van bodemmateriaal door bioturbatie; 
- Een combinatie van de bovenste drie factoren. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met afdeklagen van 0, 10, 20, 30, 35, 40 en 100 cm dikte. De 
bewortelingsdiepte en het hiermee verband houdende opnameprofiel (figuur 9) van het gewas, 
zoals berekend met het model SWATRE, is vastgesteld op 35 cm.  
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Fig. 9. Gemiddelde opname van water door gewas als functie van diepte. 

 
Allereerst zijn berekeningen gedaan voor een uitgangssituatie met alleen neerwaarts watertrans-
port, waarbij effecten van krimp, capillaire opstijging en bioturbatie niet werden meegenomen. Uit 
de berekende opname van metalen door het gewas als functie van de tijd blijkt duidelijk het ef-
fect van de dikte van de afdeklaag. In figuur 10 is de relatieve opname van het gras (ten opzichte 
van de opname uit niet vervuilde grond) uitgezet tegen de tijd. Als de wortelzone geheel in de 
afdeklaag ligt (afdeklaag >= 35cm), bestaat er geen effect van het dempingmateriaal op de me-
taalopname door gewas. In de gevallen waarbij de bewortelingsdiepte groter is dan de afdeklaag, 
en wortels dus tot in het dempingmateriaal groeien, worden door de hogere concentraties meta-
len in het bodemvocht hier aanzienlijke hoeveelheden metalen opgenomen. Doordat de opgelos-
te zware metalenconcentraties in het dempingmateriaal veel hoger zijn dan in de afdeklaag, met 
name in geval van koper, hoeft slechts een klein deel van de wortelzone in het dempingmateriaal 
te liggen om al aanleiding te geven tot een significant hogere metaalopname. 
 
Bij de in figuur 10 weergegeven modelresultaten moet opgemerkt worden dat de hoeveelheid 
opgenomen koper op dit moment berekend wordt met een lineair verband (constante factor) tus-
sen koperconcentratie in de bodemoplossing en de koperconcentratie in het gras. Omdat koper, 
in tegenstelling tot cadmium, actief door planten wordt opgenomen zal dit leiden tot een over-
schatting van de opgenomen hoeveelheid koper bij hogere concentraties in de bodem. De afna-
me in de tijd van de opgenomen hoeveelheid metalen wordt veroorzaakt door het 
langzamerhand uitspoelen van zware metalen uit de wortelzone. De modelresultaten voor de af-
deklagen van 35, 40 en 100 cm zijn gelijk omdat in al deze gevallen de wortelzone geheel boven 
het dempingmateriaal ligt. De kleine veranderingen in opname voor deze schone bodemprofielen 
zijn het gevolg van input van kleine hoeveelheden zware metalen via regenwater en bemesting. 
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Fig. 10. Relatieve opname van gewas voor Cd t.o.v. opname uit schone grond, als functie van 

tijd bij verschillende afdeklagen: uitgangssituatie, effect van dikte van de afdeklaag. 

 
Effect van krimp en oxidatie van organische stof 
Het verdwijnen van bodemmateriaal door oxidatie danwel inklinking heeft tot gevolg dat de af-
deklaag dunner wordt en de wortelzone richting dempingmateriaal “opschuift”. Als de wortelzone 
het dempingmateriaal bereikt, neemt de opname van zware metalen sterk toe. Een tweede effect 
van krimp en oxidatie is een toename van de zware metalenconcentratie als gevolg van het ver-
dwijnen van bodemmateriaal. Hierdoor nemen ook de concentraties in het bodemvocht, en daar-
door de opname van metalen, bij een gelijkblijvende hoeveelheid metalen, geleidelijk toe. Dit leidt 
ook zonder de aanwezigheid van dempingmateriaal tot in de tijd licht toenemende concentraties 
in gras. 
 
In figuur 11 is weer de relatieve opname van cadmium door gras in de tijd weergegeven. Relatief 
betekent hier dat de opname door gras vanuit afdeklagen (en dempingen) gedeeld werd door de 
opname vanuit schone grond. Bij een afdeklaag van één meter dikte blijft de wortelzone altijd bo-
ven het dempingmateriaal. De toename in de tijd van de opname van metalen voor deze dikke 
afdeklaag is geheel toe te schrijven aan de concentratie van het metaal door het verdwijnen van 
vaste fase materiaal. 
 
De opname voor afdeklagen met een dikte van 35 en 40 cm loopt eerst gelijk met die van de af-
deklaag van 100 cm. Wanneer na bepaalde tijd de dikte van de afdeklaag zover afgenomen is 
dat de diepste wortels in het dempingmateriaal kunnen komen neemt de opname sterk toe. Voor 
de situaties waarbij de afdeklaag dunner is dan de wortelzone (0, 10, 20, 30 cm) worden de op-
genomen hoeveelheden metaal vooral beïnvloed door het dempingmateriaal en door het gedeel-
te van het opgenomen water dat hieruit afkomstig is. De opgenomen hoeveelheden nemen 
hierbij af doordat zware metalen vanuit het dempingmateriaal uitspoelen waarbij de concentraties 
in het bodemvocht geleidelijk afnemen.  
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Fig. 11. Opname van Cadmium door gewas als functie van tijd bij verschillende afdeklagen: 

effect van krimp/oxidatie. 

 
Effect van capillaire opstijging van water  
Bij een constante gemiddelde neerwaartse waterbeweging heeft het dempingmateriaal geen in-
vloed op het gewas als de wortelzone geheel boven het dempingmateriaal ligt, zoals blijkt uit de 
bovenstaande berekeningen. Alleen de gehalten in de gewassen op een afdeklaag dunner dan 
30 cm worden beïnvloed.  
 
Figuur 12 laat zien dat, indien seizoensafhankelijke opwaartse waterbeweging via capillaire op-
stijging wordt gesimuleerd, deze een effect uitoefent op de laag die zich boven het dempingma-
teriaal bevindt. Deze beïnvloeding is echter slechts tijdelijk en over slechts korte afstand 
significant (let op het verschil tussen dikten van de afdeklaag van respectievelijk 35 en 40 cm). 
Het gedurende het jaar variëren van de stroomrichting van het bodemvocht heeft een “vervaging” 
van de concentratiegradiënt tussen afdeklaag-dempingmateriaal tot gevolg, maar leidt niet tot 
transport van metalen uit dempingmateriaal naar bodemoppervlak. Het effect van capillaire op-
stijging op de opname van zware metalen door gras is groot als de wortelzone zich uitstrekt tot 
vlak boven het dempingmateriaal. Dit is bij een afdeklaag van 35 cm het geval. Bij een slechts 5 
cm dikkere afdeklaag van 40 cm is het effect van dempingmateriaal op opnameprocessen in de 
wortelzone verwaarloosbaar.  
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Fig. 12. Opname van cadmium door gewas als functie van tijd bij verschillende afdeklagen: 

effect van seizoensafhankelijke capillaire opstijging. 

 
Effect van vermenging van bodemmateriaal door bioturbatie 
Door vermenging van bodemmateriaal kan dempingmateriaal, met daaraan geassocieerde ver-
ontreinigingen (zware metalen) zich langzaam richting wortelzone en bodemoppervlak verplaat-
sen. Als aangenomen wordt dat dit een “random process” is, is het vergelijkbaar met diffusie van 
vast materiaal.  

 
Fig. 13. Opname van metalen door gewas als functie van tijd bij verschillende afdeklagen: ef-

fect van bioturbatie. 



 
38 

Figuur 13 toont het resultaat van modelberekeningen waaruit blijkt dat dit proces alleen effect 
heeft over kleine afstanden (5-10 cm). Over deze korte afstanden zullen aanwezige concentra-
tiegradiënten worden “vervaagd”. Dit effect is in hoge mate vergelijkbaar met het effect van sei-
zoensafhankelijke capillaire opstijging. 
 
Bioturbatie leidt evenmin als capillaire opstijging tot transport van metalen tot aan het maaiveld 
bij afdeklagen van meer dan 10 cm en beïnvloedt slechts de bodemlaag net boven het dem-
pingmateriaal (zie de relatieve stijging van het kopergehalte bij een afdeklaag van 10 cm in figuur 
12). Na verloop van tijd wordt ook hier het effect minder omdat de netto neerwaartse waterbewe-
ging zorgt voor het uitspoelen van de metalen uit de wortelzone.  
 
Gecombineerd effect van krimp en oxidatie, capillaire opstijging, en bioturbatie  
Uit de hierboven weergegeven modelresultaten blijkt dat alle drie de genoemde processen indi-
vidueel tot een verhoogde opname van zware metalen door gras kunnen leiden. In de hieronder 
weergegeven berekeningsresultaten zijn de drie processen simultaan meegenomen om het ge-
combineerde effect van krimp, capillaire opstijging en bioturbatie te evalueren.  
 

 
Fig. 14. Relatieve opname van cadmium door gewas als functie van tijd bij verschillende af-

deklagen: effect van bioturbatie. 

 
De in figuur 14 gepresenteerde resultaten laten zien dat de processen bioturbatie en capillaire 
opstijging onderling zeer vergelijkbaar zijn voor wat betreft hun drijvende kracht (bestaan van 
concentratiegradiënten) en effect (vervagen van deze concentratiegradiënt). Hierdoor is het ef-
fect van deze processen niet additief en is het gezamenlijk effect (veel) kleiner dan de som van 
bioturbatie en capillaire opstijging afzonderlijk. Vanwege het feit dat bioturbatie en mechanische 
turbatie door insporing en vertrapping additief zijn en het feit dat de gebruikte diffusieconstante 
(vanwege zijn grootte) maar een zeer geringe invloed heeft, zal het meenemen van mechanische 
turbatie in de berekeningen geen substantieel andere uitkomsten geven. Uit de berekeningen 
blijkt verder dat bioturbatie en capillaire opstijging samen wel een versterkende invloed hebben 
op het effect van krimp en oxidatie van de organische stof voor afdeklagen van 30-40 cm. Dit 
vanwege het feit dat deze afdeklagen qua dikte overeenkomen met de wortelzone, zodat het ef-
fect van “vervagen” van concentratiegradiënten daar maximaal is. Onder deze omstandigheden 
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kunnen bioturbatie en capillaire opstijging, alhoewel beiden slechts transport over korte afstan-
den tot gevolg hebben, er voor zorgen dat hogere zware metaalconcentraties juist binnen bereik 
van de wortels kunnen komen. Dit leidt ertoe dat de effecten van krimp sterker zijn en na kortere 
tijd optreden.  
 
Ook het elkaar versterken van de drie processen leidt niet tot een netto transport van zware me-
talen tot aan het oppervlak. Bij geen van de scenarioberekeningen nemen de zware metaalcon-
centraties in de bovengrond (laag 0-5cm) toe. 
 
Onzekerheden in berekeningen 
In de berekeningen worden verschillende aannamen gedaan met betrekking tot bodemkenmer-
ken en procesparameters. Het is te verwachten dat de spreiding in bodemkenmerken, alsmede 
de daarmee samenhangende variatie in binding van zware metalen en de snelheid van bioturba-
tie, leiden tot de kwantitatief meest belangrijke onzekerheden bij het berekenen van het transport 
en de opname van metalen door gras. 
 
Om na te gaan wat de effecten zijn van verschillende bodemkenmerken (klei, pH en organische 
stof) en als gevolg daarvan een sterkere of mindere sterke binding van metalen aan de bodem, 
zijn berekeningen uitgevoerd voor de op grond van bodemkenmerken berekende zwakste en 
gemiddelde binding van metalen. Hierbij is gebruik gemaakt van de gemiddelde en de voor een 
zwakke binding meest extreme waarden, zoals weergegeven in de tabel in paragraaf 3.4.2. 
 
Het effect van een minder sterke binding van Cd resulteert in een hogere concentratie Cd in op-
lossing. De hogere concentratie in oplossing leidt tot zowel een hogere opname door het gewas 
(de opname is immers lineair gerelateerd aan de concentratie in oplossing) als tot een snellere 
uitspoeling van metalen. Uit figuur 15 blijkt dat de relatieve opname (berekend ten opzichte van 
de modelparameterisatie met de standaardwaarden) voornamelijk voor die diktes van de af-
deklaag toeneemt waarbij de wortels dichtbij of in het dempingmateriaal komen (laagdikte <0,35 
m). Voor deze laagdiktes van de afdeklaag kan de opname met een factor 2-5 toenemen. Voor 
laagdiktes van 0,35  m en meer is de gevoeligheid duidelijk minder. Voor de afdeklaag van 0,4 m 
ligt de opname slechts 30% hoger dan die voor de standaardberekeningen. Door de gelijk optre-
dende verhoogde uitspoeling neemt de verhoging van de opname in de tijd af. 
 
Dit betekent dat voor toenemende laagdikte de onzekerheid afneemt. In het interessante gebied 
voor laagdikten vanaf 0,3 m is de onzekerheid in de berekeningen klein. Een ander positief punt 
is dat de onzekerheid in de tijd afneemt. 
 
Wanneer juist gerekend wordt met een sterkere binding zullen de concentraties in oplossing la-
ger worden. Als gevolg hiervan zal de opname door het gewas afnemen, terwijl de uitspoeling 
van Cd juist vertraagd wordt. In figuur 16 is te zien dat de opname voor afdeklagen van 0,3-0,4 m 
op 30-50% van de opname met de standaardinstelling ligt. Deze factor is vrijwel constant over de 
gehele gesimuleerde periode. 
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Fig. 15. Relatieve opname van cadmium door gewas als functie van tijd voor een zwakke bin-

ding van Cd aan de bodem t.o.v. de berekening met gemiddelde binding. 

 
 

 
Fig. 16. Relatieve opname van cadmium door gewas als functie van tijd voor een sterke bin-

ding van Cd aan de bodem t.o.v. de berekening met gemiddelde binding. 

 
De gevoeligheid van het model voor variatie in de snelheid van biologische en mechanische tur-
batie is getoetst door de diffusieconstante voor de vaste fase met een factor 10 te verhogen. Fi-
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guur 17 geeft de relatieve opname van de verhoogde turbatie ten opzichte van de standaard-
waarde van deze modelparameter. Het sterkste effect wordt gevonden voor afdeklagen tussen 
de 0,3 en 0,4 m dikte. Het effect van de verhoging van de turbatiesnelheid is echter gering, na-
melijk 30-40%. 

 
Fig. 17. Relatieve opname van Cd bij een 10x verhoogde snelheid van biologische en mecha-

nische turbatie. 

3.5 Berekeningen veilige dikte afdeklaag  

Het geparameteriseerde model kan nu gebruikt worden om de ontwikkeling van het 
landbouwkundig risico in de tijd te evalueren. Als toetsparameter voor het landbouwkundig risico 
zijn het Cd-gehalte in de rundernier en schapenlever gebruikt. De met het model berekende 
gehalten Cd in de bodem en in de plant kunnen analoog als bij het bepalen van de 
landbouwkundige risico’s van de verschillende dempingcategorieën berekend worden uit de 
gecombineerde opname van Cd uit grond en gewas en de bioaccumulatiefactor (zie vergelijking 
1). Uit de modelberekeningen blijkt dat het landbouwkundig risico voor  afdeklagen tussen de 
0,3-0,4 m langzaam met de tijd toeneemt met ongeveer 20% in 25 jaar. Deze toename is het 
gevolg van een toename van de gewasopname van Cd door het gewas. De toename in het Cd-
gehalte in de nier wordt geremd door een afname van het Cd gehalte in de top van de afdeklaag. 
Figuur 18 en 19 geven de resultaten voor respectievelijk het Cd-gehalte in de rundernier en het 
Cd-gehalte in de schapenlever, zoals berekend met het model voor verschillende diktes van de 
afdeklaag zoals berekend na een tijdsperiode van 25 jaar. De doorgetrokken lijn geeft de 
resultaten weer voor de simulatie met de standaardparameters. De onderbroken lijn geeft de 
resultaten weer voor de simulatie met een zwakke Cd-binding. Deze laatste lijn is opgenomen 
om naast een gemiddelde te verwachten respons ook een minder gunstige variant weer te geven 
om een indruk te geven van de variatie die verwacht kan worden. Uit de modelberekeningen 
blijkt er een behoorlijk verschil in de voorspellingen van beide parameterisaties voor afdeklagen 
tot zo’n 0,3 m. De resultaten van beide simulaties convergeren voor de dikkere afdeklagen. 
Vanaf laagdiktes van ongeveer 0,4 m zijn de resultaten voor beide berekeningen bijna aan elkaar 
gelijk.  
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De berekende Cd-gehaltes in de rundernier en schapenlever blijven alle onder het 
maximumgehalte van de Warenwetnorm voor afdeklagen van 0,3 m en meer. Wanneer met de 
parameterisatie met een zwakkere binding gerekend wordt moet een laagdikte van minimaal 
0,35 m aangehouden worden. 

 
Fig. 18. Berekende (op basis van metingen van metaalgehalten in bodem en gewas) en gesi-

muleerde gehalten Cd in de rundernier uitgedrukt als percentage van het maximaal 
gehalte volgens de Warenwet. Simulatie 1 is de berekening met standaardwaarden, 
simulatie 2 die met een zwakke binding van Cd door de bodem. 

 
Fig. 19. Berekende (op basis van metingenvan  metaalgehalten in bodem en gewas) en gesi-

muleerde gehalten Cd in de schapenlever uitgedrukt als percentage van het maximaal 
gehalte volgens de Warenwet. Simulatie 1 is de berekening met standaardwaarden, 
simulatie 2 die met een zwakke binding van Cd door de bodem. 
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3.6 Discussie en conclusies 

Door oxidatie en krimp zal de dikte van de afdeklaag in de tijd afnemen. In het geval dat veen als 
materiaal van de afdeklaag gebruikt wordt is het afhankelijk van de diepte van herkomst van het 
gebruikte materiaal hoe snel de afdeklaag zal oxideren. In het geval dat materiaal uit de boven-
grond gebruikt wordt, zoals het geval is wanneer materiaal gebruikt wordt dat vrijkomt bij het af-
plaggen bij de aanleg van natuurgebieden, verloopt de oxidatie langzaam en is de krimp van het 
materiaal nihil. In dat geval kan volstaan worden met het eens in de circa 50 jaar ophogen van 
de afdeklaag. 
 
Uit de modelberekeningen met het geïntegreerde model kunnen de volgende conclusies getrok-
ken worden: 
- Capillaire opstijging, krimp en oxidatie, alsmede bioturbatie kunnen leiden tot een verhoogde 

opname van zware metalen door gras (paragraaf 3.3). Het effect van deze processen op het 
transport van zware metalen naar de wortelzone is echter minder belangrijk dan het recht-
streekse effect van bewortelingsdiepte ten opzichte van de dikte van de afdeklaag. De pre-
cieze toename zal sterk afhankelijke zijn van de bewortelingsdiepte in relatie tot de dikte van 
deze afdeklaag. De opname van zware metalen zal sterk toenemen indien plantenwortels 
door de afdeklaag heen het dempingmateriaal bereiken of hier zeer dicht (<5 cm) bij in de 
buurt komen. Om dit te voorkomen zal ervoor gezorgd moeten worden dat een afdeklaag dik 
genoeg is (en met in achtneming van krimp ook blijft) om dit te voorkomen.  

- Het aanbrengen van een signaallaag in de vorm van een scheidingsdoek tussen het dem-
pingmateriaal en de afdeklaag voorkomt dat wortels in direct contact komen met het dem-
pingmateriaal. De afdeklaag kan dan alleen door middel van opwaarts watertransport vanuit 
het dempingmateriaal verontreinigd worden. Uit modelberekeningen blijkt dat verontreiniging 
als gevolg van opwaarts transport uiterst gering is. Het aanbrengen van een afdeklaag biedt 
daarom voldoende bescherming om opname van metalen door grazend vee via grond en 
gewas tegen te gaan. Een afname van de dikte van de afdeklaag veroorzaakt bij het aan-
brengen van een scheidingsdoek geen verhoogde metaalopname. 

- Uit de berekeningen kan verder worden afgeleid dat geen van de processen zal leiden tot 
significant hogere zware metaalconcentraties aan het bodemoppervlak. Dit laatste is van be-
lang voor het schatten van het effect van directe inname van grond door grazend vee.  

- Het model is niet erg gevoelig voor variatie in de snelheid van biologische en mechanische 
turbatie. 

- De te verwachten spreiding in de opname  wordt met name veroorzaakt door een spreiding in 
bodemeigenschappen (organisch stofgehalte, DOC-concentratie en pH) welke leiden tot ver-
schillen in de bindingssterkte van Cd en daarmee tot verschillen in concentraties in oplossing 
en gewasconcentraties. 

- De verschillen in de berekende landbouwkundige risico’s nemen af met een toenemende dik-
te van de afdeklaag. Vanaf 0,4 m zijn de verschillen in de berekeningen nihil. De berekende 
gehalten Cd in de rundernier en schapenlever blijven onder de Warenwetnorm voor afdekla-
gen van 0,3 m en meer voor berekeningen met de gemiddelde parameterwaarden, bij de 
meer ongunstige variant is dit vanaf 0,35 m. Op basis van deze resultaten kan geconclu-
deerd worden dat een afdeklaag van 0,35 m een behoorlijk grote zekerheid geeft dat Wa-
renwetnormen niet overschreden zullen worden. 
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HOOFDSTUK 4 
 

EINDBEOORDELING EN AANBEVELINGEN 

Op basis van een uitgebreide en statistisch verantwoorde steekproef is vastgesteld dat dempin-
gen met bagger, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval geen landbouwkundige risico’s ople-
veren als gevolg van te hoge metaalgehalten in het gewas en/of de grond. De gewasgehalten 
blijven beneden de veevoedernorm. De gehalten in de rundernier en schapenlever, berekend op 
basis van gemeten metaalgehalten in grond en gewas, blijven onder de Warenwetnorm. Ook de 
gemeten gehalten PCB’s in deze categorieën dempingen duiden niet op een landbouwkundig 
risico. Wat betreft de functie landbouw hoeven deze categorieën niet langer meer als verdacht 
aangemerkt te worden. 
 
Voor de dempingcategorieën shredder en industrieel- en bedrijfsafval kan er landbouwkundig 
risico optreden. Uit het onderzoek is gebleken dat gemiddelde berekende gehalten Pb in de run-
dernier en Cd in de schapenlever de Warenwetnormen overschrijden. Het gemiddelde Cd-
gehalte in de rundernier benadert de Warenwetnorm. De spreiding rond deze gemiddelde waar-
den is zo groot dat binnen deze categorieën zowel locaties met als zonder een landbouwkundig 
risico zullen voorkomen . 
 
Voor de categorieën industrieel- en bedrijfsafval zullen dus maatregelen getroffen moeten wor-
den om landbouwkundige risico’s te vermijden. De beoogde maatregel bestaat uit het afdekken 
van de demping met een voldoende dikke laag schone grond. Uit zowel veld- als modelonder-
zoek naar de functionaliteit en duurzaamheid van een dergelijke afdeklaag volgt dat: (i) veront-
reiniging van de toplaag niet plaatsvindt bij afdeklagen van 0,15 m of meer; (ii) het voornaamste 
risico het gevolg is van Cd-opname door het gewas. Uit modelstudies blijkt dit van belang te 
worden zodra plantenwortels in het dempingmateriaal of in het door het dempingmateriaal beïn-
vloede onderste deel van de afdeklaag komen (onderste 0,1 m). Op basis van modelberekenin-
gen wordt een laagdikte van 0,35-0,4 meter geadviseerd. 
 
De afdeklaag wordt met name aangetast door de oxidatie van het materiaal van de afdeklaag, 
waardoor de afdeklaag steeds dunner wordt en de plantenwortels dichter bij het dempingmateri-
aal komen. Om de afdeklaag op voldoende dikte te houden moet deze periodiek opgehoogd 
worden. De dikte van de afdeklaag neemt minder snel af dan de hoogte van het omliggende 
maaiveld. Wanneer als marge 5 cm extra afdekmateriaal aangebracht wordt hoeft er volgens de 
modelberekeningen maar eens in de 50 jaar opgehoogd te worden. 
 
Op basis van de grote spreiding binnen de categorieën shredder en industrieel- en bedrijfsafval 
kan overwogen worden de dempingen per locatie te beoordelen  in plaats van de beoordeling per 
categorie als geheel. 
 
Uit de modelberekeningen blijkt de opname van Cd door het gewas het meest kritisch. Het telen 
van diep wortelende gewassen zoals maïs, brengt daarom extra risico’s met zich mee. 
 
Op basis van deze studie is de verwachting dat een afdeklaag van 0,35-0,4 m voldoende be-
scherming biedt. Wanneer een signaallaag is aangebracht in de vorm van een scheidingsdoek 
tussen het dempingmateriaal en de afdeklaag is de verwachting dat een afdeklaag van 0,30 m 
voldoende is, omdat dan alleen sprake is van beïnvloeding van de afdeklaag door opwaarts 
transport via de waterfase. Uit de modelberekeningen blijkt deze erg klein te zijn. Om zeker te 
zijn van een goede bescherming en om mogelijke problemen in een vroeg stadium te ontdekken 
wordt geadviseerd het Cd-gehalte in het gewas te monitoren. Cd wordt gemakkelijk opgenomen 



 
45 

en zodra plantenwortels in een zone met verhoogde gehalten komen zal dit effect hebben op de 
gehalten in het gewas. Het Cd-gehalte in het gewas is daarom een gevoeligere grootheid voor 
monitoring dan metaalgehalten in de bodem. 
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BIJLAGE A 
 

POTENTIEEL BESCHIKBARE METAALGEHALTEN BODEM  
(0,43 MOL.L-1 HNO3-EXTRACTIE) PER DEMPINGCATEGORIE 

 
 

Tabel A1.  Potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem bij dempingen huishoudelijk afval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 4.23 0.49 0.72 10.6  12.2 21.7 76.0 
hha 2 3.48 0.39 1.25 16.2  6.48 52.3 98.4 
hha 3 2.04 0.51 2.85 42.6  5.69 145 200 
hha 4 3.37 0.38 1.17 16.3  11.9 32.0 56.4 
gemiddeld 3.28 0.44 1.50 21.4  9.08 62.8 108 
stdev. 0.91 0.07 0.93 14.3  3.45 56.3 63.7 
 

Tabel A2.  Potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem bij dempingen industrieel afval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 2.29 0.47 3.40 14.08  7.45 65.8 106 
Ia 2 3.51 0.23 1.66 18.51  10.1 65.0 60.1 
Ia3 2.81 0.78 0.84 15.80  10.4 36.8 131 
Ia 4 0.32 18.8 12.6 1050  134 1188 5880 
Ia 5 0.76 12.8 5.35 772  67.7 691 2596 
Ia 6 2.72 3.17 1.76 116  23.8 122 797 
Ia 7 2.22 1.00 1.33 24.6  11.9 76.1 167 
average 2.09 5.32 3.85 287  37.9 321 1391 
stdev 1.14 7.42 4.14 435  47.3 447 2178 
 

Tabel A3. Potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem bij dempingen met bagger. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
bag 1 4.62 0.68 1.54 22.4  14.5 66.6 123.3 
bag 2 3.95 0.58 0.86 15.1  12.7 29.7 96.8 
bag 3 4.02 0.75 2.19 15.6  12.0 40.9 82.3 
bag 4 3.54 0.43 1.69 12.5  8.13 46.2 71.3 
bag 5 4.13 0.78 0.70 20.2  11.6 36.5 93.7 
bag 6 3.37 0.36 0.57 17.8  11.1 38.4 67.8 
bag 7 2.45 0.48 1.18 11.9  12.6 22.8 78.8 
gemiddeld 3.73 0.58 1.25 16.5  11.8 40.2 87.7 
stdev 0.70 0.16 0.59 3.85  1.94 14.0 19.0 
 

Tabel A4. Potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem bij dempingen met shredder. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
shr1 1.08 0.95 0.77 37.5  11.0 36.1 165 
shr2 1.32 7.11 1.93 393  46.5 237 1613 
shr3 1.11 5.68 1.60 223  35.4 192 1284 
shr4 1.20 2.49 28.4 1152  57.5 1065 5834 
shr5 3.71 1.53 1.14 66.5  15.7 74.6 373 
average 1.69 3.55 6.77 374  33.2 321 1854 
stdev 1.14 2.70 12.1 457  19.8 424 2306 
 



 

Tabel A5.  Potentieel beschikbare metaalgehalten in de bodem bij dempingen met bouw- en 
sloopafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
BeS 1 2.71 0.66 0.98 29.7  7.34 69.3 193 
BeS 2 1.33 0.33 2.11 8.86  2.31 42.0 84.1 
BeS 3 1.84 0.45 1.55 16.3  7.09 49.2 82.7 
BeS 4 2.07 0.44 2.08 12.5  4.34 111 176 
BeS 5 4.12 0.45 1.37 22.3  8.92 69.8 189 
BeS 6 1.30 0.31 0.43 4.44  4.69 61.1 67.6 
average 2.23 0.44 1.42 15.7  5.78 67.0 132 
stdev 1.07 0.13 0.65 9.22  2.42 24.1 59.6 
 

Tabel A6.  Potentieel beschikbaar metaalgehalte referentie huishoudelijk afval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 3.86 0.84 1.52 27.0  11.4 41.1 92.2 
hha 2 2.39 0.37 1.16 15.3  4.61 41.4 77.7 
hha 3 3.73 0.49 0.99 18.0  7.33 46.8 93.8 
hha 4 3.23 0.50 1.90 19.4  9.09 42.3 72.6 
gemiddeld 3.31 0.55 1.39 19.9  8.11 42.9 84.1 
stdev. 0.67 0.20 0.41 4.99  2.87 2.65 10.5 
 

Tabel A7. Potentieel beschikbaar metaalgehalte referentie industrieel- en bedrijfsafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 2.65 1.17 2.86 35.2  11.4 68.8 193 
Ia 2 3.97 0.44 2.04 24.7  12.5 65.3 67.7 
Ia3 1.27 0.47 2.04 19.7  10.5 26.1 52.2 
Ia 4 2.05 0.92 2.98 19.7  11.0 49.5 72.0 
Ia 5 2.41 1.19 2.03 37.5  12.5 65.7 172 
Ia 6 2.18 0.90 2.70 18.9  12.0 44.1 86.4 
Ia 7 1.27 0.95 3.23 15.7  11.8 36.4 68.0 
gemiddeld 2.26 0.86 2.55 24.5  11.7 50.8 102 
stdev. 0.92 0.30 0.51 8.56  0.76 16.4 56.5 
 

Tabel A8. Potentieel beschikbaar metaalgehalte referentie bagger. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
bag 1 3.34 0.75 1.84 24.7  10.4 35.6 79.4 
bag 2 2.65 0.65 1.28 16.3  7.41 31.0 98.1 
bag 3 2.40 0.30 1.31 16.8  6.88 66.7 45.1 
bag 4 3.46 0.72 1.74 23.2  8.67 51.3 68.5 
bag 5 2.47 0.46 0.93 32.3  9.63 33.2 115 
bag 6 3.56 0.66 1.10 17.1  13.3 51.3 113 
bag 7 3.51 0.71 1.49 24.0  10.0 40.2 98.0 
gemiddeld 3.06 0.61 1.38 22.0  9.47 44.2 88.0 
stdev 0.52 0.17 0.33 5.81  2.13 12.9 25.4 
 



 

Tabel A9. Potentieel beschikbaar metaalgehalte referentie shredder. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
shr1 4.58 0.96 1.76 36.4  12.5 42.8 82.5 
shr2 5.14 1.21 2.31 27.8  14.9 48.5 131 
shr3 3.55 1.14 2.19 34.5  13.1 98.2 130 
shr4 3.14 0.62 0.85 41.1  11.6 102 154 
shr5 3.72 0.86 1.23 30.3  14.9 53.0 159 
shr6  1.21 2.82 46.7  38.0 118 107 
average 4.03 1.00 1.86 36.2  17.5 77.1 127 
stdev 0.82 0.23 0.73 6.95  10.1 32.6 28.8 
  

Tabel A10. Potentieel beschikbaar metaalgehalte referentie bouw- en sloopafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
BeS 1 1.85 0.53 0.53 17.7  7.50 26.9 102 
BeS 2 2.67 0.81 1.34 11.6  9.10 44.5 85.1 
BeS 3 3.06 0.72 1.03 9.61  9.56 25.7 78.2 
BeS 5 3.89 0.53 1.48 17.9  10.4 29.9 90.5 
BeS 6 3.17 1.13 1.65 14.3  8.92 38.1 112 
gemiddeld 2.93 0.75 1.20 14.2  9.10 33.0 93.4 
stdev 0.75 0.25 0.44 3.68  1.07 8.03 13.3 
 

Tabel A11. Potentieel beschikbaar metaalgehalte bouw- en sloopafval b-dempingen. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
BeS 1  0.82 1.39 17.20  7.02 31.60 64.70 
BeS 2  0.94 0.76 22.10  7.48 25.70 107.40 
gemiddeld  0.88 1.08 19.65  7.25 28.65 86.05 
stdev  0.08 0.45 3.46  0.33 4.17 30.19 
 

Tabel A12. Potentieel beschikbaar metaalgehalte lompen b-dempingen. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
lomp 1 2.10 0.46 2.35 23.03  13.24 22.45 53.30 
lomp 2 5.20 1.24 1.03 32.70  13.32 78.19 271.10 
gemiddeld 3.65 0.85 1.69 27.86  13.28 50.32 162.20 
stdev 2.19 0.55 0.93 6.84  0.06 39.42 154.01 
 

Tabel A13. Potentieel beschikbaar metaalgehalte industrieel afval b-dempingen. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 4.40 0.39 0.91 25.62  12.26 32.87 100.91 
Ia 2 4.38 1.46 1.42 40.94  12.38 190.00 190.00 
gemiddeld 4.39 0.92 1.16 33.28  12.32 111.44 145.45 
stdev 0.01 0.76 0.36 10.83  0.08 111.11 63.00 
 



 

Tabel A14. Potentieel beschikbaar metaalgehalte huishoudelijk afval b-dempingen. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 4.38 0.25 1.22 33.69  14.96 49.49 69.15 
hha 2 5.85 0.40 2.86 16.95  13.86 26.88 76.55 
gemiddeld 5.12 0.32 2.04 25.32  14.41 38.19 72.85 
stdev 1.04 0.11 1.16 11.84  0.78 15.99 5.23 
 
Tabel A15. Potentieel beschikbaar metaalgehalte shredder b-dempingen. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
shr 1  1.60 1.91 104.00  11.70 143.00 311.00 
shr 2  1.47 1.51 83.50  11.60 70.90 1575.20 
gemiddeld  1.54 1.71 93.75  11.65 106.95 943.10 
stdev  0.09 0.28 14.50  0.07 50.98 893.92 
 

Tabel A16. Potentieel beschikbaar metaalgehalte bouw- en sloopafval b-dempingen referenties. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
BeS 1  1.06 2.54 25.40  8.30 30.00 52.40 
BeS 2  1.02 1.81 34.20  7.44 45.70 88.60 
gemiddeld  1.04 2.18 29.80  7.87 37.85 70.50 
stdev  0.03 0.52 6.22  0.61 11.10 25.60 
 

Tabel A17. Potentieel beschikbaar metaalgehalte lompen b-dempingen referenties. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
lomp 1 0.98 0.42 2.68 20.61  14.66 20.77 44.58 
lomp 2 3.66 0.79 1.51 26.65  10.93 79.33 90.94 
gemiddeld 2.32 0.60 2.10 23.63  12.79 50.05 67.76 
stdev 1.89 0.26 0.82 4.27  2.64 41.41 32.78 
 

Tabel A18. Potentieel beschikbaar metaalgehalte industrieel afval b-dempingen referenties. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 5.27 0.63 1.35 32.84  11.35 58.28 89.12 
Ia 2 2.90 0.76 1.66 33.15  15.32 114.41 107.69 
gemiddeld 4.08 0.70 1.50 32.99  13.34 86.35 98.41 
stdev 1.68 0.09 0.22 0.22  2.80 39.69 13.13 
 

Tabel A19. Potentieel beschikbaar metaalgehalte huishoudelijk afval b-dempingen referenties. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 5.77 0.66 2.16 68.43  12.35 63.79 114.15 
hha 2 4.57 0.40 3.49 20.69  11.67 36.84 60.74 
gemiddeld 5.17 0.53 2.83 44.56  12.01 50.31 87.45 
stdev 0.85 0.18 0.94 33.76  0.48 19.06 37.77 
 



 

Tabel A20. Potentieel beschikbaar metaalgehalte shredder b-dempingen referenties. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
shr 1  0.97 1.35 21.40  8.24 53.90 159.00 
shr 2  1.04 3.16 45.20  7.49 36.30 48.10 
gemiddeld  1.01 2.26 33.30  7.87 45.10 103.55 
stdev  0.05 1.28 16.83  0.53 12.45 78.42 
 
 



 

BIJLAGE B 
 

METAALGEHALTEN GRAS PER DEMPINGCATEGORIE 
 
 

Tabel B1. Metaalgehalten grasdempingen huishoudelijk afval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 0.30 0.02 0.63 8.65 15.0 0.11 0.43 42.5 
hha 2 0.98 0.10 3.00 31.3 60.7 2.63 6.15 82.2 
hha 3 0.30 0.07 1.33 20.2 31.1 1.90 2.83 92.2 
hha 4 0.95 0.10 3.13 18.0 55.8 4.49 4.18 66.6 
gemiddeld 0.63 0.07 2.02 19.5 40.7 2.28 3.40 70.9 
stdev 0.38 0.04 1.24 9.31 21.5 1.81 2.40 21.7 
 

Tabel B2.  Metaalgehalten grasdempingen industrieel- en bedrijfsafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 0.30 0.15 1.44 13.2 15.0 4.91 1.56 95.0 
Ia 2 0.70 0.06 3.30 22.6 39.1 12.70 3.81 69.8 
Ia3 0.85 0.07 3.27 14.3 36.1 3.38 2.20 48.6 
Ia 4 0.30 0.42 0.75 16.5 590 3.29 3.78 272 
Ia 5 0.30 0.49 1.61 15.6 27.0 3.66 3.51 252 
Ia 6 0.30 0.45 0.64 8.75 14.8 0.11 0.43 113 
Ia 7 0.30 0.02 0.41 11.8 26.2 0.41 1.01 108 
average 0.44 0.24 1.63 14.7 107 4.07 2.33 137 
stdev 0.24 0.21 1.21 4.34 213 4.20 1.39 88.7 
 

Tabel B3.  Metaalgehalten grasdempingen bagger. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
bag 1 0.30 0.16 2.03 16.9 15.0 6.22 1.63 85.6 
bag 2 0.67 0.07 0.95 16.2 15.0 1.15 2.15 68.7 
bag 3 0.30 0.07 1.00 15.6 15.0 1.65 0.43 48.5 
bag 4 0.30 0.13 1.86 19.8 34.3 1.47 1.83 72.5 
bag 5 0.30 0.05 0.73 14.9 36.9 1.05 1.24 61.2 
bag 6 0.80 0.07 1.31 17.5 37.7 2.09 2.31 52.1 
bag 7 0.83 0.11 0.62 20.1 52.4 0.63 0.43 70.2 
gemiddeld 0.50 0.09 1.21 17.3 29.5 2.04 1.43 65.5 
stdev 0.25 0.04 0.55 2.00 14.7 1.90 0.77 12.7 
 

Tabel B4. Metaalgehalten grasdempingen shredder. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
shr1 0.30 0.02 0.12 12.6 15.0 0.11 0.91 56.4 
shr2 0.30 0.18 0.12 14.2 15.0 0.84 0.43 154 
shr3  0.30 0.40 0.70 12.6 52.1 0.98 0.43 133 
shr4 0.30 0.19 1.04 10.6 118 2.36 3.99 213 
shr5 0.74 0.55 1.24 27.8 43.1 4.11 3.47 274 
shr6 0.82 0.28 14.98 13.2 15.0 19.4 3.72 217 
gemiddeld 0.46  0.27  3.03  15.2  43.0  4.64  2.16  175  
stdev 0.25  0.19  5.87  6.3  40.04  7.38  1.74  76.6  
 



 

Tabel B5.  Metaalgehalten grasdempingen bouw- en sloopaval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
BeS1 0.49 0.05 3.56 18.3 30.0 6.79 2.02 65.7 
BeS2 0.30 0.02 0.03 12.9 52.4 0.14 0.89 41.3 
BeS3 0.30 0.02 0.03 11.4 65.8 0.14 0.30 35.4 
BeS4 0.30 0.02 0.03 9.61 40.7 0.14 0.30 60.7 
BeS5 0.30 0.09 0.22 10.5 43.4 0.14 0.30 42.1 
BeS6 0.30 0.02 0.19 11.3 28.0 0.14 0.30 36.2 
Bes7  0.02 2.09 8.46  2.31  52.8 
Bes8  0.11 2.64 10.1 40.0 9.83 7.11 49.6 
gemiddeld 0.15 0.04 1.10 11.6 42.9 2.45 0.68 48.0 
stdev 0.17 0.04 1.44 3.02 13.01 3.78 0.69 11.2 
 

Tabel B6.  Metaalgehalten gras referenties huishoudelijk afval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 0.300 0.02 2.84 11.1 15.0 0.11 0.43 42.8 
hha 2 0.63 0.13 1.92 40.6 40.5 3.51 3.41 173 
hha 3 0.39 0.10 2.23 76.3 54.0 2.67 2.50 77.4 
hha 4 0.53 0.09 0.98 51.4 47.3 1.72 1.78 65.4 
gemiddeld 0.46 0.09 1.99 44.9 39.2 2.00 2.03 89.6 
stdev 0.15 0.05 0.78 27.0 17.0 1.46 1.26 57.3 
 

Tabel B7. Metaalgehalten gras referenties industrieel- en bedrijfsafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
Ia 1 0.30 0.24 1.07 13.1 36.1 0.86 2.35 63.8 
Ia 2 0.30 0.09 0.53 16.9 15.0 1.51 1.63 72.2 
Ia3 0.62 0.10 1.16 14.7 15.0 1.40 1.49 48.0 
Ia 4 0.30 0.02 0.40 12.4 30.5 0.11 1.03 52.1 
Ia 5 0.30 0.02 0.14 13.6 39.6 0.11 0.43 49.5 
Ia 6 0.30 0.02 0.38 9.25 8.2 0.11 0.43 53.6 
Ia 7 0.30 0.05 1.12 11.4 14.8 0.64 0.43 51.9 
gemiddeld 0.35 0.08 0.69 13.1 22.7 0.68 1.11 55.9 
stdev 0.12 0.08 0.42 2.41 12.4 0.61 0.75 8.82 
 

Tabel B8.  Metaalgehalten gras referenties bagger. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]  [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
bag 1 0.76 0.14 4.28 18.2 32.7 4.30 3.12 59.2 
bag 2 0.28 0.10 1.05 15.3 28.9 1.10 1.61 73.3 
bag 3 0.66 0.08 0.27 17.1 44.6 1.55 1.37 43.2 
bag 4 0.64 0.10 0.75 20.4 42.7 0.88 1.35 53.8 
bag 5 0.38 0.05 0.99 11.4 41.1 1.20 1.80 44.1 
bag 6 0.85 0.08 0.79 15.8 52.4 1.51 2.36 55.7 
bag 7 0.52 0.06 0.38 18.0 47.0 0.70 0.63 46.5 
gemiddeld 0.58 0.09 1.22 16.6 41.4 1.61 1.75 53.7 
stdev 0.20 0.03 1.38 2.84 8.11 1.23 0.80 10.6 
 



 

Tabel B9. Metaalgehalten grasdempingen shredder. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
sh1ref 0.300 0.02 0.24 13.0 59.7 0.11 0.425 38.1 
sh2ref 0.300 0.02 0.12 8.32 15.0 0.11 0.425 36.5 
sh3ref 0.300 0.02 0.84 12.6 75.7 0.11 1.06 48.0 
sh4ref 0.83 0.12 0.70 21.1 82.0 1.76 3.59 99.6 
sh5ref 0.30 0.10 0.35 21.7 28.8 1.14 1.40 81.6 
shr6ref 0.91 0.12 2.2 11.8 15.0 0.41 2.8 78.5 
gemiddeld 0.41 0.06 0.45 15.3 52.2 0.65 1.38 60.8 
Stdev. 0.29 0.05 0.77 5.41 30.3 0.69 1.30 26.3 
 

Tabel B10. Metaalgehalten gras referenties bouw- en sloopafval. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
mengm. 0.035 < 0.04 < 0.05 11.88 19.5 < 0.28 < 0.6 39.27 
 

Tabel B11. Metaalgehalten gras huishoudelijk afval B-demping. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
hha 1 0.41 0.03 1.76 13.64 30.0 5.15 1.02 56.40 
hha 2 0.088 0.004 0.034 6.14 32.8 0.172 0.21 57.2 
ref1 0.20 0.06 1.13 16.32 37.3 1.61 1.06 52.71 
ref2 0.106 0.005 0.046 6.81 65.6 0.183 0.35 32.3 
 

Tabel B12. Metaalgehalten gras bouw- en sloopafval B-demping. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
B&s 1 - 0.25 2.47 9.94 - 1.65 0.73 47.7 
B&s 2 - 0.11 2.64 10.1 - 9.83 1.62 49.6 
ref1 - 0.07 1.83 10.3 - 2.19 0.32 35 
ref2 - 0.21 1.18 7.02 - 1.2 0.27 24.3 
 

Tabel B13. Metaalgehalten gras shredder B-demping. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
B&s 1 - 0.23 1.97 11.7 - 2.46 1.73 90.1 
B&s 2 - 0.3 2 12.9 - 1.95 1.25 107 
ref1 - 0.17 1.35 11.1 - 1.88 0.11 39.9 
ref2 - 0.12 2.22 13.3 - 1.22 0.39 41.8 
 

Tabel B14. Metaalgehalten gras industrieel- en bedrijfsafval B-demping. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
B&s 1 0.28 0.04 0.84 12.06 25.9 3.43 1.52 47.24 
B&s 2 0.104 0.009 0.134 10.41 50.0 0.183 1.41 45.7 
ref1 0.16 0.06 1.14 14.45 46.6 1.10 1.50 40.19 
ref2 0.093 0.011 0.050 8.95 47.2 0.139 1.79 101 
 
 



 

Tabel B15. Metaalgehalten gras bagger B-demping. 

 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
 [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [ug/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
B&s 1 0.54 0.05 0.62 14.31 35.4 1.11 1.20 42.01 
B&s 2 0.39 0.07 1.68 13.41 43.0 3.45 2.40 56.91 
ref1 0.40 0.11 1.05 13.91 72.0 2.20 1.31 47.64 
ref2 0.45 0.10 1.25 12.31 35.4 1.74 2.23 44.55 
 



 

BIJLAGE C 
 

GESCHAT METAALGEHALTE IN DE RUNDERNIER ALS % VAN DE 
WARENWETNORM PER DEMPINGCATEGORIE 

 
 

Tabel C1. Huisvuil. 

  Cd Hg Pb 
hv1  3.6 19.1 7.4 
hv2  12.6 77.4 61.9 
hv3  9.1 39.7 49.3 
hv4  13.1 71.2 41.4 
gemiddeld  9.6 51.8 40.0 
stdev  4.4 27.4 23.3 
varcoef  45.8 52.8 58.2 
 

Tabel C2. Shredder. 

  Cd Hg Pb 
sh1  4.7 19.1 14.0 
sh2  38.4 19.1 44.4 
sh3  62.0 66.5 36.7 
sh4  28.3 150.1 217.5 
sh5  69.6 55.0 42.7 
sh6  56.2 19.1 128.8 
gemiddeld  43.2 54.8 80.7 
stdev  24.3 51.1 77.7 
varcoef  56.2 93.1 96.3 
 

Tabel C3. Industrieel- en bedrijfsafval. 

  Cd Hg Pb 
ia 1  19.3 19.1 24.7 
ia 2  7.8 49.9 44.0 
ia 3  10.4 46.1 25.3 
ia 4  95.3 752.8 236.8 
ia 5  89.3 34.4 149.0 
ia 6  61.0 18.9 24.7 
ia 7  4.8 33.5 21.8 
gemiddeld  41.1 136.4 75.2 
stdev  36.9 251.9 78.4 
varcoef  89.7 184.7 104.3 
 



 

Tabel C4. Bagger. 

  Cd Hg Pb 
bag 1  20.3 19.1 25.5 
bag 2  9.8 19.1 23.6 
bag 3  9.8 19.1 10.7 
bag 4  17.0 43.7 23.7 
bag 5  7.3 47.1 16.9 
bag 6  9.2 48.1 26.5 
bag 7  13.8 66.9 7.6 
gemiddeld  12.4 37.6 19.2 
stdev  4.4 17.4 7.0 
varcoef  35.4 46.3 36.5 
 

Tabel C5. Bouw- en sloopafval. 

  Cd Hg Pb 
BeS 1  5.3 38.3 29.3 
BeS 2  2.3 66.8 14.9 
BeS 3  2.5 83.9 11.0 
BeS 4  2.5 51.9 21.6 
BeS 5  8.5 55.4 14.6 
BeS 6  2.3 35.7 13.1 
gemiddeld  3.9 55.3 17.4 
stdev  2.5 18.1 6.8 
varcoef  65.1 32.7 39.1 
 

Tabel C6. Landbouwkundig risico bouw- en sloopafval. 

  As Cd Pb 
BeS 1  2.71 3.16 11.91 
BeS 2  5.14 2.29 14.85 
BeS 3  5.06 2.50 11.04 
BeS 4  6.26 2.48 21.64 
BeS 5  7.53 8.46 14.58 
BeS 6  5.92 2.26 13.09 
gemiddeld  5.44 3.53 14.52 
variantie  1.61 2.44 3.79 
 



 

BIJLAGE D 
 

PCB-GEHALTEN A-DEMPINGEN 
 
 

Tabel D1. PCB-gehalten dempingmateriaal huishoudelijk afval (µg.kg-1). 

 PCB congeneer 
 28/31 52.00 101 118 105 153 138 180 som6 som7 
Hha1 <0.1 1.69 15.99 4.53 0.96 37.81 50.63 41.58 147.69 152.22 
Hha2 0.36 0.71 5.91 2.01 0.55 11.97 25.79 22.29 67.02 69.04 
Hha3 <0.1 0.85 2.74 <0.1 <0.1 6.97 9.88 6.88 27.32 27.32 
Hha4 <0.1 <0.1 0.59 0.46 <0.1 0.98 1.19 0.83 3.60 4.06 
Hha5 0.40 1.93 20.87 5.16 1.03 58.51 80.64 59.39 221.75 226.90 
Ref <0.1 <0.1 0.48 0.26 <0.1 0.91 1.14 0.61 3.13 3.39 

 

Tabel D2. PCB-gehalten dempingmateriaal bouw- en sloopafval (µg.kg-1). 

 PCB congeneer 
 28/31 52.00 101 118 105 153 138 180 som6 som7 
B&s1 0.51 0.75 2.11 1.18 0.53 3.15 4.54 2.92 13.97 15.15 
B&s2 1.04 4.09 25.35 7.79 2.73 58.54 76.67 54.85 220.54 228.33 
B&s3 <0.1 0.71 2.36 1.42 0.72 2.20 3.50 1.34 10.10 11.52 
B&s4 <0.1 1.27 7.38 2.51 0.65 15.44 21.26 13.99 59.34 61.86 
B&s5 0.35 0.31 0.61 0.39 0.16 0.97 0.97 0.42 3.63 4.02 
Ref <0.1 0.46 1.41 0.85 0.40 1.50 1.87 0.95 6.19 7.04 

 

Tabel D3. PCB-gehalten dempingmateriaal shredder (µg.kg-1). 

 PCB congeneer 
 28/31 52.00 101 118 105 153 138 180 som6 som7 
Shr1 18.88 324.9 957.5 564.9 177.2 1323. 1353. 878.2 4856.23 5421.12 
Shr2 75.52 1343. 2211. 1817. 783.9 1559. 2206. 660.6 8057.77 9875.47 
Shr3 53.95 330.2 505.1 405.2 178.8 364.0 555.9 203.1 2012.30 2417.56 
Shr4 30.19 1201. 1767. 1190. 561.6 887.4 1339. 404.2 5630.01 6820.81 

Shr5 
125.0
1 1695. 2399. 1793. 765.7 1266. 1893. 5487. 12867.0 14660.6 

Ref 2.37 11.88 20.68 16.23 7.51 12.45 19.97 5.98 73.34 89.56 
 



 

Tabel D4. PCB-gehalten dempingmateriaal industrieel- en bedrijfsafval (µg.kg-1). 

 PCB congeneer 
 28/31 52.00 101 118 105 153 138 180 som6 som7 
ia1 2.11 8.31 15.54 14.76 6.13 31.61 40.47 27.25 125.29 140.05 
ia2 0.37 0.54 1.13 0.85 0.23 2.79 3.25 2.26 10.34 11.19 
ia3 0.06 0.21 0.49 0.37 <0.1 0.86 1.12 0.51 3.26 3.63 
ia4 305.7 2609 2788 2854 1000. 2762. 3359. 1187. 13011. 15865 
ia5 29.05 124.8 153.2 151.9 106.4 134.1 192.4 88.55 722.07 873.96 
ref <0.1 0.47 1.02 1.12 0.44 1.45 1.97 <0.1 4.90 6.02 

 

Tabel D5. PCB-gehalten dempingmateriaal bagger (µg.kg-1). 

 PCB congeneer 
 28/31 52.00 101 118 105 153 138 180 som6 som7 
Bag1 <0.1 0.22 0.72 0.26 <0.1 1.42 1.72 1.31 5.39 5.65 
Bag2 1.12 1.99 3.15 1.56 0.50 3.75 4.08 2.62 16.71 18.28 
Bag3 0.14 0.21 <0.1 0.51 0.33 0.99 1.12 0.61 3.06 3.57 
Bag4 0.27 1.36 3.26 2.67 0.89 2.96 4.06 1.44 13.35 16.02 
Bag5 <0.1 0.49 1.69 0.88 0.32 4.00 6.01 4.48 16.67 17.55 
Bag6 0.73 1.47 3.11 1.58 0.44 4.02 5.16 3.16 17.66 19.23 
Bag7 0.19 1.01 2.91 2.24 0.80 2.64 3.80 1.40 11.95 14.19 
ref <0.1 0.17 0.62 0.30 <0.1 1.43 1.78 1.14 5.14 5.44 

 



 

BIJLAGE E 
 

HET MODEL POXAPS 
 
 
Het model POXAPS 
Het model POXAPS berekent de oxidatie en krimp van veen in afhankelijkheid van het opgeleg-
de polderpeil.  
 
Oxidatie 
De hoeveelheid geoxideerd materiaal wordt berekend met: 
 

))(( bMtM
dt
dM

−α−=  (E1) 

 
waarin:  
 
dM/dt = de verandering in de massa organische stof met de tijd 
α  = de actuele afbraaksnelheid van het organische materiaal (jr-1) 
M(t)  =  de actuele massa organische stof (g.cm-2) 
Mb  = niet afbreekbaar materiaal (g.cm-2) 
 
Omdat de oxidatiesnelheid van veen afneemt met de mate van oxidatie  (er blijft een steeds gro-
tere fractie niet afbreekbaar materiaal over), wordt de actuele oxidatiesnelheid beschreven als 
een fractie van de oxidatiesnelheid van het oorspronkelijke materiaal die afneemt volgens de 
verhouding van het overgebleven materiaal ten opzichte van het oorspronkelijke materiaal vol-
gens de formule: 
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waarin: 
 
α0  = de oxidatiesnelheid van het oorspronkelijke organisch materiaal (jr-1) 
M(t=0)  =  de oorspronkelijke hoeveelheid materiaal (g) 
 
Krimp 
De krimp is het gevolg van een toenemende droge bulkdichtheid van de overblijvende verander-
de organische stof. De krimp is gerelateerd aan de fractie resterend organisch materiaal volgens 
een empirische relatie welke gebaseerd is op experimentele gegevens van Schothorst [1982] 
volgens de formule: 
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waarin:  
 
d(t)  = de actuele dikte van de bodemlaag (cm) 
d(t-1)  =  de dikte van de bodemlaag op het vorige tijdstip (cm)  
sf  = de krimpfactor 



 

De krimpfactor wordt berekend als een functie van de resterende hoeveelheid organisch materi-
aal volgens de formule: 
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waarin:  
ρmax  =  de maximale bulkdichtheid (g.cm-3) 
ρmin  =  de minimale bulkdichtheid (g.cm-3) 
 
Voor het berekenen van de grondwaterstand wordt uitgegaan van het polderpeil met een maxi-
male afwijking naar boven voor de winter en een maximale afwijking naar beneden voor de zo-
mer. Voor de zomerperiode wordt een periode aangenomen van 48% van het jaar, de 
winterperiode is 52% van het jaar. De verandering van de grondwaterstand binnen deze perio-
den wordt lineair verondersteld. Voor de winterperiode wordt de oxidatiesnelheid gereduceerd 
met een standaard reductiefactor. De benodigde inputgegevens voor het model zijn: (i) de initiële 
hoeveelheid organische stof, (ii) de hoeveelheid niet afbreekbaar materiaal, (iii) de initiële af-
braaksnelheid van het organische materiaal en (iv) het polderpeil met de fluctuatie van de grond-
waterstand om het polderpeil. 
 
Calibratie van het model POXAPS (gegevens Waterland) 
De belangrijkste modelparameter voor het model POXAPS is de initiële afbraaksnelheid van het 
organische materiaal. Deze parameter is geijkt op gegevens over de maaiveldhoogte in Water-
land welke ongeveer bekend zijn voor het jaar 1650 en daarna voor verschillende jaren in de pe-
riode 1880-1980 [ICW, 1984]. Er is bij de berekeningen vanuit gegaan dat het polderpeil 
regelmatig aan de maaivelddaling aangepast is om zo een gelijkblijvende ontwatering te handha-
ven. Er is uitgegaan van een drooglegging van 0,2 m – mv. 
 
De initiële dichtheid van de veengrond is gesteld op 70 kg.m-3 en de maximale dichtheid op 200 
kg.m-3 organische stof. Deze waarden zijn constant gehouden in de calibratie, alleen de waarde 
voor de initiële afbraakconstante voor organische stof is gecalibreerd om een zo goed mogelijk fit 
van de berekende maaiveldhoogte met de gemeten maaiveldhoogte te krijgen. 
 
Figuur E1 geeft het berekende en gemeten verloop van de maaiveldhoogte voor Waterland. Zo-
als in de figuur te zien is, is de maaiveldhoogte goed te simuleren met het model. In de figuur is 
ook te zien dat de maaivelddaling geleidelijk afneemt in de tijd. Dit is het gevolg van de hiervoor 
genoemde afnemende oxidatiesnelheid van het organisch materiaal bij voortschrijdende oxidatie. 
Uit de modelberekeningen volgt dat 60 % van de maaivelddaling het gevolg is van oxidatie van 
veen en ongeveer 40% toe te schrijven is aan krimp van het materiaal. Dit is binnen de range 
van verhoudingen tussen oxidatie en krimp zoals gerapporteerd door Schothorst [1982] voor een 
aantal verschillende veengronden. De geoptimaliseerde waarde voor de initiële oxidatiesnelheid 
is 0,023 a-1. Dit betekent dat er zo’n 2% van de aanwezige organische stof per jaar oxideert.  
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Fig. E1. Gemeten (symbolen) en berekende (lijn) maaiveldhoogte voor Waterland. 

 
De beschrijving van de oxidatie van organisch materiaal in POXAPS is zeer eenvoudig. Er wordt 
uitgegaan van 1 pool met organisch materiaal. In werkelijkheid bestaat veen uit een breed scala 
van organisch materiaal met verschillende afbraaksnelheden. Om het effect van het overblijven 
van steeds persistenter materiaal te simuleren is de afbraakconstante afhankelijk gemaakt van 
de mate van oxidatie van het materiaal waarbij de snelheid van oxidatie afneemt met voortschrij-
dende oxidatie. Een vergelijkbare modelaanpak is toegepast door Kolenbrander [1969] en Jan-
sen [1986]. Een andere manier om rekening te houden met veranderingen van het materiaal in 
de tijd is het verdelen van het materiaal over verschillende pools. Een van de eerste en bekend-
ste modellen met een verdeling van het organisch materiaal over verschillende pools is het mo-
del van Jenkinson en Rayner [1977]. Zij verdelen het organisch materiaal in 5 fracties. Twee 
fracties beschrijven vers organisch materiaal, deze spelen geen rol in de afbraak van veen dat 
immers uit oud organisch materiaal bestaat. Verder is er een fractie voor biomassa (micro-
organismen). De overige twee fracties zijn fysisch gestabiliseerd organisch materiaal en che-
misch gestabiliseerd organisch materiaal. Het organisch materiaal in veengronden kan beschre-
ven worden met deze laatste twee fracties. Het zijn echter hypothetische fracties en ze kunnen 
niet fysiek onderscheiden worden. Zuidema [1990] heeft voor het model ECONUM, dat eenzelf-
de indeling in organische stoffracties heeft als het model van Jenkinson en Rayner, de verdeling 
van verschillende veensoorten over de verschillende fracties en de bijbehorende afbraaksnelhe-
den geparameteriseerd door middel van modelcalibratie. De voor POXAPS geoptimaliseerde 
waarde van 0,023 a-1 voor de afbraaksnelheid ligt binnen de gewogen gemiddelden van de door 
Zuidema geoptimaliseerde afbraakconstanten voor de twee stabiele fracties, welke variëren tus-
sen 0,01 en 0,1 a-1. 
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Fig. E2. Gemeten en berekende maaivelddaling voor veengrond in de Alblasserwaard in de 

periode 1973-1998. 

 
Modeltoets POXAPS (gegevens Alblasserwaard) 
In de Alblasserwaard is op een locatie in de polder Bleskensgraaf gedetailleerd de maaiveldda-
ling voor de periode 1973-1998 gemeten (Beuving, ongepubliceerde resultaten). De krimp en 
oxidatie van veen is daar gemeten voor verschillende dieptes in het veen. Het veenmateriaal van 
deze monitoringslocatie is vergelijkbaar met het meest voorkomende veen in de Krimpener-
waard. De samenstelling, porositeit en bulkdichtheden voor de minerale delen en organische stof 
zijn gemeten in het profiel voor laagjes van 10 cm. Het profiel bevat naast organische stof (30% 
in de bovengrond tot 85% in de ondergrond) aanzienlijke hoeveelheden minerale delen, zowel in 
de bovengrond (0-30 cm) als in afzonderlijke lagen in de ondergrond. Uit de gemeten dichtheden 
blijkt, zoals verwacht, dat de dichtheid van het organisch materiaal bijna niet beïnvloed wordt 
door het percentage minerale delen. De dichtheid van het organisch materiaal in de niet geoxi-
deerde en niet ingeklonken ondergrond is ongeveer 110 kg.m-3, deze waarde is in POXAPS ge-
bruikt als de initiële bulkdichtheid van het organisch materiaal. In de bovengrond is de 
bulkdichtheid gemiddeld 230 kg.m-3, deze waarde is gebruikt als de maximale bulkdichtheid van 
het materiaal. Voor de initiële oxidatiesnelheid is de geoptimaliseerde waarde gebruikt uit de 
modelcalibratie (paragraaf 3.2.2). Voor het polderpeil is een constante (gemiddelde) waarde van 
55 cm –mv gebruikt. 
 
Figuur E2 geeft de gemeten en met POXAPS berekende maaivelddaling weer voor de periode 
1973-1998. Uit de figuur blijkt dat de maaivelddaling behoorlijk goed met het model beschreven 
kan worden met de geoptimaliseerde waarde voor de veengrond uit Waterland. Dit ondanks het 
feit dat de veengrond in de Alblasserwaard meer minerale delen en een diepere ontwatering 
heeft. 
 
De maaivelddaling bedraagt gemiddeld zo’n 5 mm per jaar. Dit komt goed overeen met in de 
Krimpenerwaard gemeten maaivelddalingen welke berekend zijn uit hoogtecijfers uit 1984 en 
1993 (Concept Peilenplan Herinrichting Krimpenerwaard). Voor het grootste deel van de Krimpe-
nerwaard ligt de maaivelddaling volgens deze cijfers namelijk tussen de 3 en 7 mm per jaar. 
 
 


