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Samenvatting 
Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar en het aanbrengen 
van een afdeklaag met een fosfaatbindende actieve component om de nalevering van fosfaat 
uit de eutrofe waterbodem van een veenplas tegen te gaan. Het onderzoek maakte deel uit 
van het project 'De Bodem Bedekt', dat in het kader van de Regeling Innovatieprogramma 
Kaderrichtlijn Water is uitgevoerd. 
Voor dit project is de Bergse Voorplas in het beheersgebied van hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard als onderzoek- en praktijklocatie gekozen, omdat de 
waterkwaliteit van deze veenplas voor een groot deel wordt bepaald door nalevering van 
fosfaat uit de eutrofe waterbodem. 
 
Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek naar actieve componenten die fosfaat 
in een afdeklaag kunnen binden. Op basis van deze literatuurstudie is een selectie gemaakt 
van actieve componenten die geschikt leken voor toepassing in een afdeklaag. Van deze 
actieve componenten zijn de adsorptie-isothermen bepaald. Van de uiteindelijk geselecteerde 
actieve component, polyaluminiumchloride (PAC) is de afdekbaarheid met zand onder 
verschillende omstandigheden onderzocht en is onderzocht of, en zo ja in welke mate, de 
fosfaatbindende eigenschap onderhevig is aan veroudering (ageing). Tenslotte is van deze 
PAC de effectiviteit van de fosfaatbinding in doorstroomkolommen bepaald. 
Naast laboratoriumonderzoek, is een aantal monitoringactiviteiten uitgevoerd: De toplaag van 
de waterbodem in de Bergse Voorplas is bemonsterd en chemisch gekarakteriseerd en de 
fosfaatnalevering uit deze toplaag is onderzocht. Daarnaast zijn er in zowel de Bergse 
Voorplas als in de Bergse Achterplas enkele ongestoorde sedimentkolommen gestoken, 
waarvan het poriewater en de vaste fase op verschillende dieptes zijn bemonsterd en 
geanalyseerd. Ook is de fosfaatnalevering in enkele van deze kolommen gemeten. 
Na het toedienen van de PAC en het afdekken met zand, is er in de Bergse Voorplas een 
aantal kolommen gestoken van de zandlaag met (een deel van) de onderliggende 
waterbodem. Van deze kolommen zijn het poriewater en de vaste fase weer op verschillende 
dieptes bemonsterd en geanalyseerd. 
 
Uit de laboratoriumexperimenten kan worden geconcludeerd dat PAC, mits op de juiste wijze 
gemengd met NaOH, goed in combinatie met een zandlaag kan worden gebruikt om de 
fosfaatnalevering uit de waterbodem van de Bergse Voorplas voor langere tijd tegen te gaan. 
Om de Al(OH)3-vlokken goed met zand te kunnen afdekken, is het nodig dat compacte 
vlokken worden gemaakt door de (natron)loog voorafgaand aan het toedienen van de PAC, 
te mengen met de PAC. Als de PAC eerst aan de waterkolom wordt toegediend en pas 
daarna de NaOH, ontstaat een 'fluffy' vlok, die niet met zand is af te dekken. 
Op praktijkschaal blijkt toediening van een mix van PAC en NaOH en het met zand afdekken 
van de gevormde vlokken goed mogelijk. 

 
Uit de monitoringactiviteiten kan worden geconcludeerd dat de waterbodem van de Bergse 
Voorplas ca 2,0 g P/kg bevat en dat de fosfaatconcentraties in het water gemiddeld 0,2 mg 
P/l bedragen met pieken van 0,35 mg P/l in het najaar. Met betrekking tot algengroei lijkt er in 
het voorjaar sprake te zijn van fosfaatlimitatie en in de rest van het jaar van stikstoflimitatie. 
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1 Inleiding 

1.1 Problematiek 
De Kaderrichtlijn Water, in Nederland geïmplementeerd in de Waterwet, schrijft voor dat de 
waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen uiterlijk 2015 moet voldoen aan de chemische en 
ecologische KRW-doelstellingen. Op het gebied van de ecologische KRW-doelstellingen is in 
Nederland met name eutrofiëring een probleem en voldoen nog niet alle waterlichamen aan 
deze doelstellingen. Op het gebied van zware metalen en organische verontreinigingen 
worden de chemische KRW-doelstellingen nog niet altijd gehaald. Soms is dat het gevolg van 
externe, soms ook van interne bronnen. Eén van de mogelijke interne bronnen is een 
verontreinigde waterbodem. 
 
In veel regionale wateren met een lange verblijftijd van het water, waaronder veenplassen, is 
sprake van interne eutrofiëring. In de waterbodem van deze wateren zijn de gehaltes aan 
nutriënten (N en P) sterk verhoogd door enerzijds mineralisatie van de oorspronkelijke 
veenbodem en anderzijds door vastlegging van fosfaten, die via uitspoeling van 
landbouwgronden, riooloverstorten of ongezuiverde lozingen zijn aangevoerd. In veel 
gevallen zijn de externe bronnen in de loop der jaren gesaneerd maar levert de waterbodem 
nog langdurig fosfaat na naar de waterkolom en heeft de waterbeheerder hierdoor 
ecologische problemen zoals excessieve (blauw)algengroei (bloei) en/of een onvolledig en 
slecht functionerend ecosysteem. 
Algengroei en –bloei hebben een direct negatief effect op de score op de KRW-algenmaatlat 
en een indirect effect op de score van onder meer water- en oeverplanten en de visstand 
(allen onderdeel van de ecologische KRW-doelstelling). 
De groei van algen heeft een cascade van effecten tot gevolg. Door het voedselrijke water 
groeien de algen harder en wordt het water troebel. Daardoor valt er niet genoeg licht op de 
waterbodem, kunnen waterplanten niet kiemen en blijven er meer voedingsstoffen 
beschikbaar voor de algengroei. Door het ontbreken van waterplanten wordt slib van de 
waterbodem niet vastgehouden en is er meer bodemoppervlak beschikbaar voor brasem en 
karper, die de bodem omwoelen op zoek naar voedsel. Door dit omwoelen wordt de 
vertroebeling van het water in stand gehouden of verergerd, waardoor het systeem verschuift 
naar een door algen gedomineerd watersysteem, waarin waterplanten geen rol kunnen 
spelen. Verder past de roofvisstand zich aan: er treedt een verschuiving op van roofvissen 
die op zicht in helder water jagen, zoals snoek, naar roofvissen die goed in troebel water 
kunnen jagen, zoals snoekbaars. 
Bloeiperiodes van (blauw)algen zijn ook niet verenigbaar met de functie van zwemwater. De 
blauwalgen kunnen toxines vormen die overlast veroorzaken voor de zwemmers en een 
bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast vertroebelen de blauwalgen het water en 
bij het optreden van drijflagen ziet het water er erg onaantrekkelijk uit en is er sprake van 
visuele verontreiniging. De EU zwemwaterrichtlijn 2006 stelt kwaliteitseisen aan 
zwemwateren. Naast bacteriologische normen zijn in deze richtlijn normen opgenomen met 
betrekking tot het vóórkomen van blauwalgen. 
Een voorbeeld van een waterlichaam waar deze problematiek speelt, is de Bergse Voorplas 
in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
 
In andere wateren kunnen hoge concentraties zware metalen of organische verbindingen in 
de waterbodem een oorzaak zijn voor het niet halen van chemische doelstellingen in het 
waterlichaam. Dit is bijvoorbeeld het geval in de laaglandrivier de Vecht en zijn zijwateren in 
het beheersgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). 
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1.2 Afdekken als mogelijke oplossing 
De nalevering van fosfaat of andere verontreinigingen uit de waterbodem naar het 
oppervlaktewater, kan in hoofdlijnen worden tegengegaan door het verontreinigde sediment 
ofwel weg te baggeren ofwel af te dekken met een deklaag. Het klassieke baggeren is echter 
vanwege de transport- en stortkosten van de verontreinigde bagger vaak duurder dan 
afdekken. In veenplassen kan het wegbaggeren van de fosfaatrijke sliblaag daarbovenop 
leiden tot versnelde mineralisatie van het onderliggende veen, waardoor nieuwe 
voedingsstoffen versneld vrijkomen. Baggeren kan in veenplassen ook leiden tot het 
losbreken van veenschollen door het wegvallen van de tegendruk van de sliblaag. Deze 
veenschollen kunnen een gevaar vormen voor bijvoorbeeld de recreatievaart. 
 
Met een afdeklaag kan het contact tussen (organismen in) de waterkolom en de 
verontreinigde waterbodem worden voorkomen. Een afdeklaag voorkomt ook de opwerveling 
van verontreinigde bodemdeeltjes door biota, wind, scheepvaart of stroming, die vervolgens 
in het oppervlaktewater verder kunnen worden verspreid. In veenplassen wordt met afdekken 
voorkomen dat het veen wordt blootgesteld aan te zuurstofrijke omstandigheden en versneld 
mineraliseert. 
Transport van opgeloste verontreinigingen vanuit het poriewater van de waterbodem naar het 
oppervlaktewater via diffusie of kwel, kan door een afdeklaag in ieder geval worden vertraagd 
of, als de verontreiniging in de afdeklaag adsorbeert of precipiteert, voor langere tijd worden 
voorkomen. Om verontreinigingen effectief te binden binnen een afdeklaag, moet deze 
voldoende adsorptiecapaciteit hebben of voldoende stoffen bevatten die met de 
verontreiniging precipiteren. Wanneer het materiaal van de afdeklaag zelf onvoldoende 
bindingscapaciteit heeft, kan een actieve component aan deze laag worden toegevoegd. 
 
Met afdekken is in Nederland nog relatief weinig ervaring opgedaan. Dit geldt zeker voor 
afdekken met een afdeklaag waaraan een actieve component is toegevoegd. Ook is er in 
Nederland weinig tot geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het toevoegen van 
actieve componenten aan afdeklagen. Dit project richt zich daarom op een innovatieve 
techniek van waterkwaliteitsverbetering door het afdekken van verontreinigd sediment met 
een daaraan toegevoegde actieve component. 

1.3 Doel van het project 
Het hoofddoel van het project is het onderzoeken en in de praktijk toepassen van een 
techniek waarmee eutroof slib in een veenplas wordt afgedekt met een deklaag waardoor de 
nalevering van fosfaat uit de waterbodem wordt teruggedrongen, het onderliggende veen niet 
mineraliseert en de waterkwaliteit verbetert. Hierbij wordt de randvoorwaarde gehanteerd dat 
de aanpak een duurzame oplossing vormt voor het probleem van interne eutrofiëring, zodat 
er met een eenmalige ingreep kan worden volstaan. 
In het voorliggende rapport worden het onderzoek naar deze techniek en de toepassing 
hiervan in de praktijk beschreven. 
 
Een tweede doel van het project is om de toepasbaarheid van deze techniek ook te 
onderzoeken voor waterbodems die zijn verontreinigd met zware metalen en/of organische 
verbindingen. Het onderzoek hiernaar is beschreven in De Weert en Bakker (2011). 
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2 Aanpak 

2.1 Keuze van het onderzoeksgebied 
Voor het eerste doel van het project, het onderzoeken en in de praktijk toepassen van een 
actieve deklaag in een eutrofe veenplas, is de Bergse Voorplas in het beheersgebied van 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als onderzoek- en praktijklocatie 
gekozen. 
De Bergse Voorplas vormt samen met de Bergse Achterplas, de Bergse Plassen (Figuren 2.1 
en 2.2). Beide plassen zijn in het verleden (sterk) eutroof geworden door ongerioleerde 
lozingen, effluent van een AWZI, inlaat van voedselrijk water en door mineralisatie van de 
veenbodem. Intussen zijn de ongerioleerde lozingen gesaneerd, is de AWZI verplaatst en 
wordt het ingelaten water met ijzerchloride gedefosfateerd. Dit betekent dat de waterkwaliteit 
van de Bergse Plassen, waar de verblijftijd van het water ongeveer een half jaar tot een jaar 
bedraagt, sinds deze saneringen voor een groot deel wordt bepaald door nalevering van 
fosfaat uit de eutrofe waterbodem naar de waterkolom. 
De Bergse Achterplas is, onder andere om deze reden, in 2002 (grotendeels) gebaggerd en 
vervolgens afgedekt met een laag zand van ongeveer 30 cm. Aan dit zand is destijds geen 
actieve component toegevoegd en de Bergse Achterplas vormt zodoende een goede 
referentiesituatie waarin onderzocht kan worden wat het lange termijn effect is van een 
zandlaag zonder actieve component. 
Uit een parallel aan dit project uitgevoerde studie naar de water- en stoffenbalans van de 
Bergse Voorplas (Smits en Van Beek, 2009), kon worden geconcludeerd dat er, naast 
waterinlaat via de Bergse Achterplas, sprake is van wateraanvoer via kwel vanuit de Rotte. 
Deze kwelflux blijkt (aanzienlijk) groter dan eerder werd vermoed en bedraagt, gemiddeld 
over de gehele Bergse Voorplas ca. 9 mm/dag. In dezelfde studie werd berekend dat de 
totale P-belasting van de Bergse Voorplas 4,6 g P/m2/jaar bedraagt, waarvan 3,9 g P (85%) 
afkomstig is van nalevering door de waterbodem, 0,6 g P (14%) van waterinlaat en 0,05 g P 
(1%) van atmosferische depositie. Van de 3,9 P/m2/jaar uit de waterbodem is gemiddeld 0,4 g 
P/m2/jaar (10%) het gevolg van de kwel. 
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Figuur 2.1 Luchtfoto van de Bergse Plassen. Linksvoor de Bergse Achterplas, rechtsachter de Bergse 

Voorplas. Rechts van de Voorplas stroomt de Rotte. 
 
 

 
Figuur 2.2 Kaart van de Bergse Plassen (ten noorden van de A20) en omgeving (bron: Google Maps) 
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2.2 Waterkwaliteit in de Bergse Plassen 
De waterkwaliteit in de Bergse Plassen wordt al sinds 1990 maandelijks door het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gemonitord. Figuur 2.3 toont de 
zomergemiddelde concentraties van chlorofyl-a en het gemeten doorzicht. Er is goed te zien 
dat beide plassen tussen 2002 en 2004 sterk in kwaliteit zijn verbeterd. Dit is mede het 
gevolg van het in 2002 baggeren en afzanden van de Achterplas en een klein deel van de 
Voorplas. Het effect op de waterkwaliteit in de Achterplas is daarbij sterker dan in de 
Voorplas, hoewel de waterkwaliteit van de Achterplas de laatste twee jaren weer iets 
achteruit lijkt te zijn gegaan. De data van 2011 voor de Voorplas zijn beïnvloed door het 
afzanden van de rest van deze plas in de zomer van dat jaar. Dit wordt nader beschreven in 
hoofdstuk 8. 
De zomergemiddelde concentraties van totaal-fosfaat laten vanaf 2002 vooral in de 
Achterplas een dalende trend zien, terwijl ortho-fosfaat (opgelost fosfaat) juist een stijgende 
trend lijkt te vertonen (figuur 2.4). Dit kan er op duiden dat de algenbloei in de Bergse 
Plassen in de zomer eerder gelimiteerd wordt door andere parameters (stikstof) dan door 
fosfaat. In figuren 2.5 en 2.6 zijn voor de concentraties van respectievelijk chlorofyl-a en 
totaal-fosfaat gebruikelijke trends binnen het jaar zichtbaar. Voor chlorofyl-a zijn in 
februari/maart de voorjaarsbloei en in augustus-oktober de zomerbloei te zien en zijn de 
concentraties laag tussen april en juli en in de winter. Voor totaal-fosfaat zijn de concentraties 
in het voorjaar laag en is er vervolgens een stijging tot in het late najaar, waarna ze in de 
winter weer afnemen. 
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Figuur 2.3 Zomergemiddelde concentraties van chlorofyl-a (µg/l) en gemeten doorzicht (cm) in de Bergse 

Voorplas (meetpunt 30, links) en in de Bergse Achterplas (meetpunt 34, rechts) voor de jaren 
1990-2011. 
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Figuur 2.4 Zomergemiddelde concentraties van totaal-P en ortho-P (mg/l) in de Bergse Voorplas 

(meetpunt 30, links) en in de Bergse Achterplas (meetpunt 34, rechts) voor de jaren 1990-
2011. 
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Figuur 2.5 Gemiddelde maandelijkse concentraties van chlorofyl-a (µg/l) in de Bergse Voorplas in de 

jaren 2004-2011 
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Figuur 2.6 Gemiddelde maandelijkse concentraties van totaal-fosfaat (mg/l) in de Bergse Voorplas over 

de jaren 2004-2011 
 
Behalve door (nutriënten-gestuurde) algenbloei kan het doorzicht in de Bergse Plassen ook 
belemmerd worden door opwerveling van zwevend stof. De gemeten zwevend 
stofconcentraties in de Achterplas zijn tussen 2005 en 2011 gemiddeld ongeveer 7 mg/l, in de 
Voorplas zijn ze ongeveer 11 mg/l (figuur 2.7). Verder lijkt er in figuur 2.7 een positieve relatie 
tussen de concentraties van zwevend stof en die van chlorofyl-a. Dat betekent dat de 
concentraties van zwevend stof grotendeels bepaald worden door algen en in mindere mate 
door opwerveling van anorganisch zwevend stof en refractaire organische stof. Het 
percentage gloeirest (de anorganische fractie) van het zwevend stof varieert tussen de 15 en 
50% zonder trend binnen het jaar. 
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Figuur 2.7 Relatie tussen de in de periode 2005-2011 in de Bergse Plassen gemeten concentraties van 

chlorofyl-a en die van zwevend stof. De blauwe punten betreffen metingen in de Voorplas 
(meetpunt 30), de roze punten betreffen metingen in de Achterplas (meetpunt 34). 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0 2 4 6 8 10 12 

maand  

to
ta

al
 P

 (m
g/

l) 



 

 

 
 
 
 
 

 
12 
 

De Bodem Bedekt 
 

1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

2.3 Waterbodemkwaliteit 
De laatste waterbodemkwaliteitsmetingen in de Bergse Plassen met betrekking tot fosfaat, 
stammen van enige tijd geleden (1988) en zijn beschreven in De Jong (1992). Bij de sanering 
van de Bergse Achterplas is de waterbodem weliswaar ook geanalyseerd, maar alleen op 
toxische stoffen, de hoofdreden voor sanering. De data uit 1988 (figuur 2.8, links) laten zien 
dat de totaal-fosfaatgehaltes in de Achterplas uitzonderlijk hoog waren en dat er een steile 
gradiënt was in de bovenste 10 cm. De Fe/P-ratio's (g/g) (figuur 2.8, rechts) zijn aan de lage 
kant, zeker in de toplaag. Op basis van deze informatie kan al geconcludeerd worden dat de 
waterbodem van de Bergse Plassen een hoge potentie heeft om fosfaat na te leveren. 
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Figuur 2.8 Totaal-fosfaatgehaltes (g/kg, links) en Fe/P-ratio’s (g/g, rechts) in de waterbodem van de 

Bergse Plassen, zoals gemeten in 1988 (De Jong, 1992). 
 

2.4 Onderzoeksaanpak in hoofdlijnen 
Voor het onderzoeken en in de praktijk toepassen van een actieve deklaag in de eutrofe 
veenplas De Bergse Voorplas, is gestart met een literatuuronderzoek naar actieve 
componenten die fosfaat in een afdeklaag kunnen binden. De resultaten van dit 
literatuuronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van deze literatuurstudie is een eerste selectie gemaakt van actieve componenten 
die geschikt lijken voor toepassing in een afdeklaag. Van deze actieve componenten is met 
schudexperimenten de fosfaatbindende capaciteit bij verschillende fosfaatconcentraties 
bepaald (de adsorptie-isotherm). Deze experimenten en de resultaten hiervan zijn 
beschreven in paragrafen 4.1 en 4.2 respectievelijk 5.1 en 5.2. 
 
Van de uiteindelijk geselecteerde actieve component is de afdekbaarheid met zand onder 
verschillende omstandigheden onderzocht. Deze experimenten en de resultaten hiervan zijn 
beschreven in paragraaf 4.3 respectievelijk 5.3. 
 
Van de uiteindelijk geselecteerde actieve component is ook onderzocht of, en zo ja in welke 
mate, de fosfaatbindende eigenschap onderhevig is aan veroudering ('ageing'). Er is naar het 
fosfaatbindend vermogen gekeken van vers versus 6 maanden oud aluminiumhydroxide. 
Deze experimenten en de resultaten hiervan zijn beschreven in paragraaf 4.4 respectievelijk 
5.4. 



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

13 

 
Tenslotte is van de uiteindelijk geselecteerde actieve stof de effectiviteit van de fosfaatbinding 
in doorstroomkolommen bepaald, bij de in de Bergse Voorplas beoogde dosering. Deze 
experimenten en de resultaten hiervan zijn beschreven in paragraaf 4.5 respectievelijk 5.5. 
 
Om een algemeen beeld van de waterbodemkwaliteit van de Bergse Voorplas te krijgen, is 
de toplaag (de bovenste 10 cm) van de Bergse Plas op 36 monsterpunten bemonsterd en 
vervolgens in het laboratorium geanalyseerd op totaalgehaltes van fosfaat en andere, voor 
fosfaatnalevering relevante, parameters, zoals ijzer en sulfaat. Tijdens deze bemonstering 
zijn ook watermonsters genomen, die in het laboratorium zijn geanalyseerd op fosfaat en 
andere relevante parameters. De bemonstering en de analyseresultaten zijn beschreven in 
paragrafen 7.2 (waterbodem) en 7.3 (water) respectievelijk 8.2 en 8.3. 
 
Daarnaast zijn in zowel de Bergse Voorplas als in de Bergse Achterplas op elk drie 
monsterpunten een aantal ongestoorde sedimentkolommen gestoken en een emmer 
toplaagsediment bemonsterd. In het laboratorium is van één kolom uit de Bergse Achterplas 
en één kolom uit de Bergse Voorplas het poriewater op verschillende dieptes bemonsterd en 
geanalyseerd op fosfaat en andere relevante parameters. Daarna zijn van deze kolommen op 
verschillende dieptes submonsters van het sediment genomen en geanalyseerd op fosfaat en 
andere relevante parameters. De bemonstering en de analyseresultaten zijn beschreven in 
paragrafen 7.6 (Voorplas) en 7.9 (Achterplas) respectievelijk 8.6 en 8.9. 
 
Met het sediment uit de emmers van de toplaagbemonstering en met de overige kolommen 
zijn bekerglas- en kolomexperimenten uitgevoerd om de fosfaatnaleveringsflux van de 
waterbodem van de Bergse Voorplas te meten. De experimenten en de resultaten hiervan 
zijn beschreven in paragrafen 4.1.2 (bekerglas) en 4.6 (kolom) respectievelijk 5.1.2 en 5.6. 
 
Na de uitvoering in de praktijk (toediening van de geselecteerde actieve component en 
afdekken met zand) is in de Bergse Voorplas een aantal kolommen gestoken van de 
zandlaag met (een deel van) de onderliggende waterbodem. Hiervan is het poriewater op 
verschillende dieptes bemonsterd en geanalyseerd op fosfaat en andere relevante 
parameters. Ook de chemische samenstelling van het zand en sediment is hierbij 
geanalyseerd. Deze bemonstering en de resultaten hiervan zijn beschreven in paragrafen 7.8 
respectievelijk 8.8. 
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3 Literatuuronderzoek 

In Nederland is weliswaar enige ervaring met het afdekken van verontreinigde waterbodems 
als saneringsvariant (o.a. Hollandsch Diep en Sassenheimervaart), maar er is geen ervaring 
opgedaan met of onderzoek gedaan naar het toevoegen van actieve stoffen aan een 
afdeklaag om daarmee het 'doorlekken' van fosfaat of verontreinigingen tegen te gaan. In het 
buitenland is hieraan wel al enig onderzoek gedaan. Om het project te behoeden voor eerder 
ontdekte valkuilen en te attenderen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van afdekken 
met een deklaag met een toegevoegde actieve component, is een literatuurstudie uitgevoerd. 
Hierin is onderzocht welke methoden van waterbodemafdekking / actieve componenten 
internationaal succesvol toegepast zijn om het probleem van interne eutrofiëring op te lossen. 
 
Om nalevering van fosfaat uit een fosfaatrijke waterbodem tegen te gaan kan men proberen 
het fosfaat, dat (mede) vrijkomt door mineralisatie van organisch materiaal, vast te leggen 
door adsorptie aan deeltjes of door neerslag in de vorm van een slecht oplosbaar zout. Ook 
kan men proberen de (aërobe) mineralisatie van organisch materiaal tegen te gaan door de 
beschikbaarheid van zuurstof in het fosfaatrijke slib te verminderen. 
In de voor dit literatuuronderzoek geraadpleegde literatuur zijn de volgende (potentiële) 
oplossingen om interne eutrofiëring door fosfaat te bestrijden gevonden: 
 
- Afdeklagen van/met kalk/krijt; 
- Afdeklagen van/met (al dan niet gemodificeerde) klei; 
- Afdeklagen van/met overige materialen (zand, staalslakken, puimsteen); 
- Fosfaatbinding in de waterkolom door directe toediening van ijzerzouten; 
- Fosfaatbinding in de waterkolom door directe toediening van aluminiumzouten; 
 
Sommige van bovenstaande methoden zijn direct toepasbaar in een afdeklaag (of vormen de 
afdeklaag zelf), andere methoden zijn in principe ontwikkeld voor / toegepast in de 
waterkolom. In de volgende paragrafen wordt kort samengevat welke voor- en nadelen van 
de verschillende methoden in de beschouwde literatuur worden genoemd. 
 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende discussie en conclusie met 
betrekking tot de actieve stoffen die in dit project nader zullen worden onderzocht op hun 
geschiktheid voor toepassing in de Bergse Voorplas. 

3.1 Kalkhoudende afdeklagen 
In hun onderzoek hebben Berg et al. (2002) een aantal mogelijke 'active barrier systems 
(ABS)' beschouwd die geschikt zouden zijn om nalevering van fosfaat uit sediment tegen te 
gaan. Uit de beschouwde actieve afdekstoffen (red mud, een afvalstof van Bauxietwinning), 
Phoslock®, van kaoliniet afgeleide producten en kalk (calciumcarbonaat)) kozen zij voor 
nader onderzoek van kalk vanwege de lage kosten en de geschiktheid voor gebruik in open 
water. 
De werking van kalk als actieve stof is gebaseerd op het feit dat kalk zal oplossen in water 
dat onderverzadigd is ten opzichte van calciumcarbonaat. Hierdoor zal de Ca2+-concentratie 
toenemen en kan deze neerslaan met opgelost fosfaat tot calciumfosfaat. Voor deze neerslag 
van calciumfosfaat zijn hoge P-concentraties nodig die vooral voorkomen op het fosfaatrijke 
grensvlak tussen sediment en water. Berg et al. (2002) voerden verschillende 
laboratoriumexperimenten uit met vijf soorten kalk en vergeleken de effectiviteit van pure 
kalklaagjes (1 cm) met 'sandwich-constructies' van kwartszand met 2-3% kalk. Zij 
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concludeerden dat alle beschouwde kalksoorten geschikt waren om de fosfaatnalevering uit 
eutroof meersediment te verlagen. Een laagje van 2 cm puur kwartszand verlaagde de 
fosfaatflux overigens ook al met 50%. Toevoeging van 2-3% kalk verbeterde de effectiviteit 
van de zandlaag aanzienlijk, waarbij bleek dat de effectiviteit van de verschillende 
kalksoorten sterk samenhing met de specifieke oppervlakte van de kalk: hoe hoger de 
specifieke oppervlakte, des te effectiever werd fosfaat afgevangen. 
Het dominante proces bij gebruik van grofkorrelige kalk lijkt reversibele adsorptie te zijn, wat 
betekent dat hiermee in principe geen blijvende reductie van de fosfaatnalevering kan worden 
bereikt. Bij fijnkorrelige kalk lijkt een combinatie van adsorptie, co-precipitatie van opgelost 
fosfaat en precipitatie van min of meer stabiele calciumfosfaat-mineralen wel te resulteren in 
een duurzame afdeklaag. Oppervlakte-precipitatie van calciumfosfaat wordt hierbij negatief 
beïnvloed door opgelost organisch koolstof (DOC). 
 
In Berg et al. (2004) word een uitbreiding op het hierboven aangehaalde onderzoek 
beschreven. Uit dit aanvullende onderzoek blijkt dat de fosfaatbindingscapaciteit van 
(goedkope) kalk met een lage specifieke oppervlakte stijgt bij een afnemende calciet-
verzadigingsindex van het water. De keuze van een (dure) kalksoort met een hoge specifieke 
oppervlakte lijkt daarom minder van belang voor onderverzadigde wateren. Zij concluderen 
verder dat pure (reversibele) adsorptie van fosfaat alleen plaatsvindt in wateren die dicht bij 
het calciet-evenwicht zitten. 
 
Hupfer et al. (2000) beschrijven dat door hen in het laboratorium een aanzienlijke adsorptie 
van opgelost fosfaat aan de kalksoort 'Seekreide' werd aangetoond. Bij toepassing van een 
laag van 1-10 cm van deze Seekreide in het eutrofe meer 'Arendsee' bleek echter dat er 
nauwelijks sprake was van vermindering van de totale fosfaatconcentratie in de waterkolom 
door sorptie aan de geresuspendeerde deeltjes. De oorzaak hiervoor waren de lage 
opgeloste fosfaatconcentraties in de waterkolom. Verder constateerden zij dat de 
fosfaatopname in het laboratorium voornamelijk plaatsvond door binding aan ijzerhydroxiden 
(ca 3,5 g Fe in de kalk) en niet door adsorptie aan de kalk zelf. Ondanks het feit dat de 
opgeloste fosfaatconcentraties in het poriewater van het sediment hoger zijn dan die in de 
waterkolom en fosfaatbinding hierdoor wel mogelijk is, zorgen de reducerende 
omstandigheden die in het sediment van de Arendsee heersen, ervoor dat dit fosfaat toch 
weer vrijkomt door het oplossen van de Fe-hydroxiden. 
 
In een overzichtsartikel van Miller (2005) naar (in Nieuw Zeeland) lokaal beschikbare 
materialen om oppervlaktewateren 'chemisch' te saneren wordt calciumcarbonaat (kalk) 
genoemd als veel gebruikte materiaal om fosfaat uit oppervlaktewater te verwijderen, 
vanwege de lage kosten en het gebruiksgemak. Er wordt verwezen naar twee fijnkorrelige 
geprecipiteerde vormen van calciumcarbonaat (SoCal en ESCal), waarmee in Australië de 
nalevering van fosfaat uit het sediment van een klein stedelijk water effectief werd 
gereduceerd. Fijngemalen natuurlijke kalksteen bleek niet effectief. 
Miller (2005) refereert ook naar een onderzoek waarin calciumperoxide (CaO2) in twee meren 
effectief was om de fosfaatnalevering van sediment te verminderen. De vorming van Ca(OH)2 
en zijn fosfaatbindende werking worden hiervoor als verklaring aangevoerd. 
 
In een overzichtsartikel van Klapper (2003) naar technieken voor ecologisch meerherstel, 
wordt aangegeven dat calciet als 'active barrier material’ en als sedimentbedekking kan 
worden gebruikt en dat het fosfaatbindend vermogen af hangt van de korrelgrootte, de 
specifieke oppervlakte en de fijne structuur van het toegediende calciet. Krijt (coccolithic lime) 
wordt specifiek genoemd vanwege zijn zeer grote specifieke oppervlakte. 
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Arias en Brix (2004) onderzochten verschillende soorten kalk en gemalen schelpen in het 
laboratorium op hun geschiktheid om fosfaathoudend afvalwater te zuiveren. Zij kwamen tot 
de conclusie dat, hoewel alle onderzochte kalkhoudende materialen in staat waren om fosfaat 
vast te leggen, dit in onvoldoende mate gebeurde voor het beoogde gebruik om 
fosfaathoudend afvalwater te zuiveren. Bij opgeloste fosfaatconcentraties tussen 0 en 20 mg 
P.l-1 bedroeg het geadsorbeerde gehalte maximaal 1 g P.kg-1 en typisch minder dan 0,4 g 
P.kg-1. 
 
Cooke et al. (1993) refereren aan onderzoek waarin het toevoegen van kalk resulteerde in 
significant fosfaatverwijdering. Zij geven verder aan dat, ondanks het feit dat binding van 
fosfaat aan calcium-verbindingen minder effectief is dan aan aluminium-verbindingen, verder 
onderzoek gewenst is omdat de kosten van calcium-verbindingen lager zijn, de toediening 
eenvoudiger en het gevaar voor toxiciteit lager is, zolang de pH onder de 10 blijft. 

3.2 Afdeklagen van/met klei 
Kleimineralen kunnen fosfaat fixeren aan de positief geladen randen van de klei-plaatjes. Het 
belang van deze vorm van fosfaatfixatie wordt bepaald door de grootte van de Anion 
Exchange Capacity (AEC) van de klei. Fosfaat kan echter ook reageren met de in de klei 
vaak aanwezige ijzer- en aluminium(hydr)oxiden.). Deze vorm van fosfaatfixatie wordt 
bepaald door de hoeveelheid ijzer- en aluminium(hydr)oxiden die in de klei aanwezig is en de 
mate waarin deze verbindingen al met fosfaat zijn verzadigd. 
In een overzichtsartikel van Miller (2005) wordt bentoniet (een montmorrilloniet kleimineraal) 
als fosfaatbindend afdekmateriaal genoemd. Er zijn zowel niet-zwellende (lage Na:Ca ratio) 
bentonieten, ook wel Ca-bentoniet genoemd, als zwellende bentonieten (hoge Na:Ca ratio). 
 
Een speciale vorm van fosfaatbindende klei is een bentoniet die gemodificeerd is met een 
metaalzout, zoals het gepatenteerde product Phoslock®. Volgens Miller (2005) is deze vorm 
van klei de meest veelbelovende manier om bentoniet in meren te gebruiken tegen 
eutrofiëring. Phoslock® is een bentoniet waarin de Na-kationen via een chemisch proces zijn 
vervangen door kationen van de zeldzame aarde lanthaan (La). In verschillende studies met 
Phoslock® is aangetoond dat het zeer effectief is in het verwijderen van fosfaat uit de 
waterkolom en het reduceren van nalevering van fosfaat uit sediment naar de waterkolom 
(Miller, 2005; Robb et al., 2003). Het principe van Phoslock® is gebaseerd op de lage 
oplosbaarheid van lanthaan-fosfaatcomplexen. Na het toepassen van Phoslock® kunnen 
mogelijk (licht) verhoogde La-concentraties optreden. Er is nog weinig bekend over de 
milieueffecten van zeldzame aarden zoals lanthaan. Lanthaan wordt echter niet tot de giftige 
elementen gerekend (Oosterhout en Lurling, 2008). De MTR van opgelost lanthaan in 
oppervlaktewater bedraagt 10,1 µg.l-1. 
 
Een ander gepatenteerde gemodificeerde klei betreft het Australische product Baraclear dat 
bestaat uit klei uit de smectietgroep, waartoe ook bentoniet behoort, waaraan aluin 
(aluminiumsulfaat) is toegevoegd en eventueel een pH-bufferend middel (Miller, 2005). Het 
patent suggereert dat het product het aluin naar de plaats van bestemming brengt, zijnde de 
sediment-water overgangszone, maar het is onduidelijk of het aluin permanent of langdurig 
aan de klei gebonden blijft (Miller, 2005). 
 
Zeolieten zijn buisvormige kleimineralen van voornamelijk silicium en aluminium, die een 
grote adsorptiecapaciteit hebben voor kationen. Hun bindingscapaciteit voor anionen zoals 
fosfaat is gering. Miller (2005) beschrijft echter dat sommige commercieel gemodificeerde 
zeolieten een hoge fosfaatbindingscapaciteit hebben, die zelfs iets hoger is dan die van 
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Phoslock®. Ook Jacobs en Förstner (1999) noemen de mogelijkheid om gemodificeerde 
zeolieten te gebruiken in 'active barrier systems' om anionen af te vangen. 
 
Een laatste hier te noemen vorm van fosfaatbindende klei is zogenaamde 'red mud'. Dit 
betreft een afvalproduct van de aluminiumindustrie. Het bevalt aluminium- en 
ijzerverbindingen die fosfaat kunnen binden, waarbij vooral de ijzer(hyr)oxyden 
verantwoordelijk zijn voor de adsorptie en co-precipitatie van het fosfaat (Miller, 2005). Een 
gepatenteerde vorm van red mud, Bauxsol, bleek onder anoxische omstandigheden echter 
niet effectief om fosfaat te binden (Akhurst et al., 2004). De stabiliteit van red mud is sterk pH-
afhankelijk en toepassing van red mud leidt tot een basisch watersysteem waarbij de pH tot 
hoger dan 10 kan oplopen. 

3.3 Afdeklagen van/met overige materialen 
Een afdeklaag die wordt aangebracht om de fosfaatnalevering uit de waterbodem te 
reduceren, moet in principe een component bevatten die het opgeloste fosfaat (permanent) 
bindt. Zowel in het laboratorium als in de praktijk is echter gebleken dat ook een pure 
zandlaag zonder fosfaatbindende component, in ieder geval tijdelijk, kan werken. Zo vonden 
Berg et al. (2002) in hun laboratoriumexperimenten dat een laagje van 2 cm puur kwartszand 
de fosfaatflux uit het onderliggende sediment met 50% reduceerde. 
In de Bergse Achterplas bleken de fosfaatconcentraties na afdekken met een zandlaag van 
ca. 30 cm in 2002, duidelijk lager dan daarvoor (monitoringdata hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, zie ook paragraaf 2.2). In de loop der jaren zijn (met name 
de ortho-)fosfaatconcentraties echter weer langzaam gestegen, waarmee waarschijnlijk wordt 
bevestigd dat een pure zandlaag zonder actieve component wel een vertragende en 
verlagende werking heeft op de naleveringsflux van fosfaat uit de onderliggende waterbodem, 
maar dat deze flux niet tot nul wordt gereduceerd. De trends in de monitoringdata zijn echter 
niet eenduidig genoeg om hierover kwantitatieve uitspraken te doen. 
 
Staalslakken zijn al langer bekend om hun vermogen om bepaalde stoffen uit water te 
filteren. Zo worden ze wel gebruik om het recirculatiewater van viskwekerijen te filteren en om 
fosfaat uit behandeld afvalwater te verwijderen (Miller, 2005). Het is niet duidelijk welk proces 
ten grondslag ligt aan het fosfaatverwijderend vermogen van staalslakken. Mogelijk dat het 
poreuze karakter hierbij een rol speelt. Ook wordt vermoed dat er een chemische reactie 
plaatsvindt, mogelijk met de kalk of andere elementen in de staalslakken (Miller, 2005). 
Het is ook onduidelijke of de fosfaatbindende werking van staalslakken blijft bestaan onder 
anoxische omstandigheden. Wel bekend is dat staalslakken in oppervlaktewater kunnen 
leiden tot een sterke pH-verhoging die toxisch is voor de aanwezige aquatische organismen. 
 
Ook puimsteen, een zeer poreus vulkanische gesteente, is wel gebruikt om fosfaat te 
verwijderen uit behandeld afvalwater. Het wordt aangenomen dat sedimentatie van aan 
deeltjes gebonden fosfaat en sorptie van opgelost fosfaat aan ijzer, aluminium, calcium en 
magnesium in het puimsteen de geconstateerde fosfaatbinding verklaren (Miller, 2005). Door 
het te behandelen met aluminium kan de adsorptiecapaciteit worden verhoogd, hoewel deze 
lager blijft dan die van gemodificeerde zeoliet (Miller, 2005). 

3.4 Neerslag met ijzerzouten 
Fosfaatprecipitatie met ijzerzouten (o.a. FeCl2, FeCl3, FeSO4) is een gebruikelijke methode 
om het fosfaatgehalte in het water van meren met een lange verblijftijd te verminderen 
(Klapper, 2003). De meest voorkomende vormen van opgelost fosfaat, bij pH waarden zoals 
normaal voorkomen in oppervlaktewater, zijn ortho-fosfaat (H2PO4

- en HPO4
2-) en organische 

fosforverbindingen. Dit ortho-fosfaat kan uit de waterkolom worden verwijderd door neerslag 
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met Al3+, Fe3+ en  Ca2+, plus enkele andere metaalionen. De associatie van zowel ortho-
fosfaten als organische fosfaatverbindingen met ijzer, mangaan en aluminium vindt plaats via 
oppervlakte-sorptie op vers neergeslagen hydroxide-gels van deze metalen. Op langere 
termijn kunnen beter gedefinieerde chemische species worden gevormd zoals vivianiet 
(Fe3(PO4)2.8H2O en ludlamiet (Fe, Mn, Mg)3(PO4)2.4H2O. Ook ander vormen kunnen worden 
gevormd, afhankelijk van de redox-omstandigheden (Miller, 2005). 
 
Het nadeel van het toedienen van ijzerzouten is de H+-productie bij de vorming van 
metaalhydroxides. In oppervlaktewater met een lage carbonaathardheid kan zo de volledige 
buffercapaciteit worden verbruikt en de pH in onacceptabele mate dalen. Combinatie met 
bekalking of toevoegen van loog is in deze gevallen mogelijk. Bij toediening van ijzerzouten 
moet rekening worden gehouden met her-oplossen van de geprecipiteerde ijzerfosfaten 
onder anoxische omstandigheden die in veel waterbodems heersen. Onder anoxische 
omstandigheden (ca -250 mV) zal Fe3+ reduceren naar Fe2+ en zullen de oplosbare Fe2+ -
fosfaten gaan fungeren als fosfaatbron; Om deze redenen zijn aluminiumzouten te prefereren 
boven ijzerzouten. Sedimentverbetering met oxiderende chemicaliën (Ca(NO3)2 (LIMNOX) of 
nitraat in een matrix van ijzerhydroxide/aluminiumhydroxide (DEPOX-Fe, DEPOX-FE/Al) of 
door beluchting, is een andere mogelijkheid om heroplossen van de geprecipiteerde 
ijzerfosfaten tegen te gaan (Klapper, 2003). 
 
In een overzichtsartikel van Cooke et al. (1993) wordt geconcludeerd dat ijzerzouten zelden 
succesvol zijn gebruikt om fosfaat in sediment te binden vanwege de hierin heersende lage 
redoxpotentiaal, waardoor ijzergebonden fosfaat weer in oplossing gaat. 

3.5 Neerslag met aluminiumzouten 
Ook fosfaatprecipitatie met aluminiumzouten (AlCl3, Al2(SO4)3, AlSO4Cl, KAl(SO4)2) is een 
gebruikelijke methode om het fosfaatgehalte in het water van meren met een lange verblijftijd 
te verminderen (Klapper, 2003). Net als bij toediening van ijzerzouten, is het nadeel van de 
methode dat de pH sterk kan dalen als gevolg van de H+-productie bij de vorming van 
aluminiumhydroxides. Dit kan worden tegengegaan met een loog of door het bijmengen van 
een aluminaat. De werking van aluminiumzouten is gebaseerd op de vorming van (amorf) 
Al(OH)3 dat een 'deken' vormt over het sediment en dat orthofosfaat adsorbeert (Miller, 
2005). Bij veroudering kan het amorfe Al(OH)3 veranderen in het kristallijne gibbsite 
(Al2O3.3H2O). Hierdoor zou de effectiviteit van het aluminiumhydroxide als fosfaatbindende 
barrière kunnen afnemen (Miller, 2005; De Vicente et al., 2008). Daar staat tegenover dat de 
toediening van vloeibaar aluminiumsulfaat (aluin) heel succesvol was in de Barleber See bij 
Magdeburg. Hier werd een lange termijn effect bewerkstelligd door de sediment-capping met 
aluminiumhydroxide / aluminiumfosfaat. Zelfs onder anoxische omstandigheden houdt deze 
laag na 17 jaar het fosfaat in het sediment vast (Klapper, 2003). 
 
Het voordeel van het gebruik van aluminiumzouten is dat de aluminiumhydroxiden, waaraan 
de fosfaat gebonden wordt, onder anoxische omstandigheden niet weer oplossen. Om deze 
redenen zijn aluminiumzouten te prefereren boven ijzerzouten. 
Tegenover het voordeel van aluminiumcomplexen dat ze niet oplossen onder anoxische 
omstandigheden, staat het nadeel dat aluminium alleen effectief is bij een pH tussen 5,5 en 8. 
Beneden pH 5,5 gaat Al3+ (toxisch) in oplossing en boven pH 8 vormt zich opgelost Al(OH)4

 -

(Miller, 2005). 
 
In een overzichtsartikel concluderen Cooke et al. (1993) dat langdurige fosfaatbinding (5-14 
jaar) in het sediment met behulp van aluminiumzouten is aangetoond. Dit in tegenstelling tot 
de toepassing van ijzer- of calciumzouten. Wel wordt aangegeven dat men bij gebruik van 
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aluin in zure of slecht gebufferde meren, moet oppassen voor aluminiumtoxiciteit wanneer de 
pH beneden de 6 komt. 
 
In watersystemen waarin de (diepere) waterbodem bestaat uit veen, moet men voorzichtig 
zijn met het toepassen van sulfaathoudende aluminiumzouten zoals (kalium)aluin (Al2(SO4)3, 
KAl(SO4)2). Onder de reducerende omstandigheden die in de waterbodem heersen, zal het 
sulfaat door bacteriën worden gereduceerd tot sulfide. Dit sulfide zal zich binden aan ijzer en 
het hieraan gebonden fosfaat verdringen. Verder stimuleert de omzetting van sulfaat ook de 
afbraak van organisch materiaal, waardoor er extra nutriënten vrijkomen (Geurts, 2010). 
 
Een speciale categorie aluminiumverbindingen waarmee fosfaat in oppervlaktewater kan 
worden gebonden, zijn de polyaluminiumchlorides (PACs). Deze verbindingen hebben de 
algemene structuurformule AlnCl(3n-m)(OH)m. Het voordeel van deze PACs ten opzichte van 
aluminiumzouten zoals AlCl3, Al2(SO4)3, AlSO4Cl of KAl(SO4)2 is dat PAC meer of minder 
gebufferde oplossingen vormen, waarbij de pH bepaald wordt de verhouding m/3n. Deze 
verhouding kan via het productieproces van PACs worden gestuurd. 
Bij toediening van het PAC daalt de pH van het oppervlaktewater daarom minder en kan de 
dosering aluminium beter worden afgestemd op de hoeveelheid fosfaat die moet worden 
weggevangen, zonder te zijn begrensd door kritische pH-waarden. Reitzel et al. (2005) 
pasten PAC (11 mg Al.l-1, 31 g Al.m-2) succesvol toe op een hypertroof meer in Denemarken. 
De toevoeging van PAC resulteerde in een forse daling van de totale en opgeloste 
fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater (respectievelijk van 1,3 naar 0,1 mg P.l-1 en van 
1,15 naar 0,05 mg P.l-1). De pH daalde direct na toediening van 8 naar 7,5 maar herstelde 
binnen 6 dagen naar het oorspronkelijke niveau. De totale alkaliniteit daalde met 0,5 meq.l-1 
van 3,3 naar 2,7 gedurende de gehele monitoringperiode na de toediening (2 jaar). De 
onderzoekers concludeerden dat de gevormde Al(OH)3-vlokken niet alleen het fosfaat uit het 
oppervlaktewater en poriewater tijdens de toediening van PAC binden, maar dat ze ook een 
barrière vormen tegen fosfaatdiffusie uit diepere sedimentlagen zolang er 
fosfaatbindingcapaciteit over is. 
 
De Vicente et al. (2008) hebben de adsorptie van opgelost fosfaat aan Al(OH)3 onderzocht. 
Omdat deze adsorptie sterk gerelateerd is aan de grote specifieke oppervlakte van (amorf en 
kristallijn) Al(OH)3, verwachtten zij een afname van fosfaatadsorptie als gevolg van 
veroudering (verdere kristallisatie) van Al(OH)3. Deze hypothese baseerden zijn op het feit 
dat ook fosfaatadsorptie aan ijzerhydroxiden sterk vermindert bij veroudering. Zij halen hierbij 
literatuur aan waaruit blijkt dat deze fosfaatadsorptie aan ijzerhydroxiden door veroudering in 
55 dagen met 38% verminderde. In een ander onderzoek zou zelfs een afname van 33% in 1 
dag zijn geconstateerd. 
De Vicente et al. (2008) zelf vonden bevestiging van hun hypothese in het feit dat zij, bij 
afwezigheid van fosfaat in de oplossing, een afname van de fosfaat-adsorptiecapaciteit 
constateerden van 25% na 1 maand en 75% na 3 maanden. Daarna trad geen verdere 
veroudering meer op. Echter, in aanwezigheid van opgelost fosfaat, bleef de fosfaat-
adsorptiecapaciteit na 6 maanden nog op hetzelfde niveau. Bij de in het poriewater van het 
sediment heersende concentraties (< 0,15 mmol PO4/l = 4,65 mg P/l) bleek er juist sprake te 
zijn van een lichte toename van de fosfaat-adsorptiecapaciteit. 

3.6 Keuze van de te testen actieve componenten 
Op basis van de bevindingen van het literatuuronderzoek is een selectie gemaakt van actieve 
componenten waarvan de fosfaatbindingscapaciteit met behulp van schudexperimenten is 
bepaald (zie paragraaf 4.1). Bij deze keuze zijn in eerste instantie de volgende criteria 
gehanteerd: 
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- In de praktijk bewezen effectiviteit om fosfaat in sediment te binden; 
- Toepasbaarheid/mengbaarheid in de beoogde aan te brengen zandlaag; 
- Geen of door maatregelen te voorkomen schadelijke nevenwerkingen. 
 
De in eerste selectiestap geselecteerde actieve componenten, zijn: 
 
Kalk 
Kalk (CaCO3) is in verschillende onderzoeken en praktijksituaties succesvol toegepast. Het 
kan in poedervorm goed worden gemengd met zand en het heeft geen schadelijk 
bijwerkingen. Het is verder goedkoop en er zijn geen specifieke arbo-technische 
voorzieningen nodig bij de toepassing. Voor dit onderzoek is een carbonaatkalk voor 
landbouwkundige toepassingen gebruikt (Vitakal®). 
 
Phoslock® 
Phoslock® is in verschillende onderzoeken zeer effectief gebleken in het verwijderen van 
fosfaat uit de waterkolom en het reduceren van nalevering van fosfaat uit sediment naar de 
waterkolom. De gebruikelijke toepassing is weliswaar via toediening aan het wateroppervlak, 
maar de Phoslock® korrels kunnen goed worden gemengd met zand. De mogelijk verhoogde 
lanthaanconcentraties in het water na toepassing zijn niet giftig. Er zijn geen specifieke arbo-
technische voorzieningen nodig bij de toepassing. 
 
Aluin 
Aluin (KAl(SO4)2) is in verschillende onderzoeken en praktijksituaties zeer effectief gebleken 
in het verwijderen van fosfaat uit de waterkolom en in het langdurig binden van fosfaat in het 
sediment, zelf onder anoxische omstandigheden. De pH-daling tijdens de toepassing kan 
worden gebufferd door gelijktijdige toediening van loog. Hoewel aluin meestal in de vorm van 
een oplossing aan het wateroppervlak wordt toegediend, is het in poedervorm verkrijgbaar en 
kan dit poeder worden gemengd met zand. Bij de verwerking van aluin moeten, vanwege het 
sterke zure karakter na oplossing in water, arbo-technische veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen. Voordat aluin in de Bergse Voorplas kan worden toegepast moet wel worden 
nagegaan wat het (potentiële) effect van het toegediende sulfaat op het veen onder de 
sliblaag is/kan zijn. 
 
IJzerchloride 
IJzerchloride (FeCl3) is in verschillende onderzoeken en praktijksituaties succesvol gebleken 
in het verwijderen van fosfaat uit de waterkolom. De bruikbaarheid om de fosfaatnalevering 
uit sediment af te vangen, is sterk afhankelijk van de in de aan te brengen zandlaag 
heersende redox-omstandigheden. Omdat ijzerchloride ook in de defosfateringsinstallatie van 
de Bergse Achterplas wordt gebruikt, is besloten ook deze stof in de eerste selectie van 
actieve componenten mee te nemen. De pH-daling tijdens de toepassing kan worden 
gebufferd door gelijktijdige toediening van loog. Hoewel ijzerchloride normaal gesproken in de 
vorm van een oplossing aan het wateroppervlak wordt toegediend, is het in korrel/aggregaat 
vorm verkrijgbaar en kan dit worden gemengd met zand. Bij de verwerking van ijzerchloride 
moeten, vanwege het sterke zure karakter na oplossing in water, arbo-technische 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 
 
Na het uitvoeren van de schudexperimenten en het vaststellen van de adsorptiecapaciteit 
(adsorptie-isotherm) van bovengenoemde vier actieve componenten, is in een tweede 
selectiestap besloten om ook aluminiumchloride (AlCl3) en polyaluminiumchloride (AlnCl3n-

m(OH)m) in het onderzoek te betrekken (zie paragraaf 4.2). 
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Aluminiumchloride 
Aluminiumchloride (AlCl3) heeft net als aluin en ijzerchloride een hoog fosfaatbindend 
vermogen en is in de praktijk succesvol toegepast. Voor toepassing in de Bergse Voorplas 
heeft het als voordeel boven aluin dat er geen risico op veenoxidatie is door sulfaat en boven 
ijzerchloride dat het ook onder lage redoxcondities stabiele fosfaatverbindingen geeft. 
Aluminiumchloride wordt in bulkoplossing gebruikt in de afvalwaterzuivering. Een zandlaag op 
de waterbodem aanbrengen waarin opgelost aluminiumchloride is gemengd is niet mogelijk. 
Wel kan het eerst aan het oppervlaktewater worden toegediend, waarna de uitgevlokte 
aluminiumhydroxide-fosfaat-verbindingen kunnen worden afgedekt met een laag zand. 
De pH-daling bij toepassing moet met behulp van loog worden gebufferd. Bij de verwerking 
van aluminiumchloride moeten, vanwege het sterke zure karakter na oplossing in water, arbo-
technische veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 
 
Polyaluminiumchloride 
Polyaluminiumchloride (AlnCl3n-m(OH)m) is een verbinding die de pH-daling door de hydrolyse 
van het aluminium (deels) corrigeert door de aanwezigheid van OH-groepen. Afhankelijk van 
de precieze verhouding m/3n is deze bufferende werking meer of minder sterk. 
De fosfaatbindende werking is vergelijkbaar met die van andere aluminiumzouten en 
afhankelijk van de (omgerekend) gedoseerde hoeveelheid aluminium. 
Verschillende varianten zijn in de praktijk succesvol toegepast, waarbij de pH-daling zonder 
gebruik van loog zeer beperkt bleef. 
Polyaluminiumchloride wordt in bulkoplossing gebruikt in de afvalwaterzuivering. Een 
zandlaag op de waterbodem aanbrengen waarin polyaluminiumchloride is gemengd is niet 
mogelijk. Wel kan het eerst aan het oppervlaktewater worden toegediend, waarna de 
uitgevlokte aluminiumhydroxide-fosfaat-verbindingen kunnen worden afgedekt met een laag 
zand. 
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4 Opzet en uitvoering van de laboratoriumexperimenten 

In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering beschreven van de laboratoriumexperimenten 
die zijn uitgevoerd met de verschillende actieve componenten en met de verzamelde water- 
en waterbodemmonsters. 

4.1 Selectiestap 1: adsorptie aan actieve componenten gekozen op basis van 
literatuuronderzoek 

4.1.1 Bepaling van de adsorptie-isothermen 
In paragraaf 3.6 is vermeld dat het fosfaatbindend vermogen van kalk, Phoslock®, aluin 
(KAl(SO4)2) en ijzerchloride (FeCl3), nader is onderzocht. De eerste stap daarin is het bepalen 
van een adsorptie-isotherm1. Behalve voor de actieve componenten is ook een adsorptie-
isotherm bepaald voor het zand dat beoogd werd te gebruiken voor het afdekken van de 
Bergse Voorplas. 
 
De adsorptie-isothermen zijn bepaald door de actieve stof in aanwezigheid van zand 48 uur 
te schudden met Na2HPO4-oplossingen in oplopende concentraties, aangemaakt met 
gebiedseigen water dat eerst fosfaatvrij is gemaakt. In tabel 4.1 zijn de gehanteerde 
concentratieranges en het aantal verschillende oplossingen (punten in de adsorptie-isotherm) 
weergegeven. De concentratieranges werden afgestemd op de in het poriewater van de 
waterbodem gemeten fosfaatconcentraties (0 tot 8 mg P/l, zie paragraaf 8.6.3) en de wens 
om de maximale adsorptiecapaciteit van de actieve stoffen te bepalen. De pH van de 
mengsels werd voorafgaand en gedurende het experiment met NaOH bijgestuurd naar pH 8, 
ongeveer de pH die in de Bergse Voorplas heerst. 
 
Tabel 4.1  De gebruikte concentratieranges (P in mg/l) en het aantal oplossingen om de adsorptie-

isotherm te bepalen. 
Actieve stof Concentratierange P (mg/l) Aantal oplossingen 
Kalk 0,1 - 836 9 (triplo) 
Phoslock® 0,05 - 46 8 (triplo) 
KAl(SO4)2 0,05 - 400 9 (triplo) 
FeCl3 0,05 - 175 9 (triplo) 
Zand 0,1 - 875 9 (triplo) 
 
Alle schudexperimenten zijn in triplo uitgevoerd. Aan het eind van het schudexperiment is de 
pH gemeten en vervolgens is de suspensie 10 minuten gecentrifugeerd op 2800 tpm en 
gefiltreerd (0,45 m). De in de oplossing achtergebleven fosfaatconcentratie is geanalyseerd 
met ICP-OES. De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.1.1. 

4.1.2 Bepaling van de fosfaatnalevering in een bekerglas 
Om een eerste indruk te krijgen van de effectiviteit van de in de vorige paragraaf genoemde 
fosfaatbindende stoffen op het tegengaan van de fosfaatnalevering van de waterbodem van 
de Bergse Plas, is een naleveringsexperiment uitgevoerd in bekerglazen. Hiertoe werd in 12 
1-liter bekerglazen een laag van 2 cm van de bemonsterde toplaag van de waterbodem van 
de Bergse Voorplas (zie paragraaf 7.2) aangebracht. Hierboven werd 5 cm fosfaatarm 
                                                   

1. In een adsorptie-isotherm wordt de concentratie in oplossing uitgezet tegen het gehalte geadsorbeerd aan de 
reactieve stof. 
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gebiedseigen water (afkomstig uit de sloot na de defosfateringsinstallatie) gezet. Het 
sediment werd vervolgens afdekt met 280 g zand, waar 280 mg actieve stof doorheen was 
gemengd. In twee bekerglazen werd het sediment niet afgedekt, in twee werd afgedekt met 
alleen zand, in twee met zand en kalk, in twee met zand en Phoslock®, in twee met zand en 
ijzerchloride en in twee met zand en aluin als actieve stof. Het bovenstaande water werd 
regelmatig bemonsterd door een aantal milliliters te pipetteren en te filtreren over 0,45 m. De 
totaalgehaltes van de hoofdelementen zijn geanalyseerd met ICP-OES in de monsters die 
direct, na 7 dagen en na 14 dagen zijn verkregen. De resultaten van de experimenten zijn 
beschreven in paragraaf 5.1.2. 

4.2 Selectiestap 2: adsorptie aan aluminiumhoudende actieve componenten. 
Naar aanleiding van de resultaten van selectiestap 1 (zie paragraaf 5.1.1), is er voor gekozen 
om ook een aantal aluminiumhoudende actieve fosfaatbindende stoffen te testen. Hierbij is 
gekozen voor AlCl3 (laboratorium-grade) en een aantal commerciële polyaluminiumchlorides 
(PACs), te weten PAX-14 (72 g Al/kg), PAX-18 (90 g Al/kg) en een mix van PAX-18 en SAX-
14 (80 g Al/kg), allen van producent Kemira, en Melfloc-39 (89 g Al/kg) van producent 
Melspring. Ter vergelijking is ook aluin weer meegenomen in de proef. 

4.2.1 Bepaling van de adsorptie-isothermen 
De adsorptie-isothermen zijn bepaald door 11,4 gram zand in 120 ml gebiedseigen water te 
schudden met een actieve stof. De hoeveelheid actieve stof is zodanig gekozen dat de 
hoeveelheid aluminium gelijk is aan de hoeveelheid aluminium bij de adsorptie-isothermen 
van aluin uit selectiestap 1. Hierbij werd elk experiment op 2 manieren uitgevoerd: 1) de 
actieve component werd aan het water toegevoegd, het water op pH 8 gebracht, en pas 
daarna werd het zand toegevoegd, 2) de actieve component werd aan een mengsel van zand 
en water toegevoegd, waarna het mengsel op de juiste pH werd gebracht. Dit werd gedaan 
om na te gaan in hoeverre de aanwezigheid van zand invloed zou hebben op de vlokvorming 
van aluminiumhydroxide en daarmee op de adsorptiecapaciteit. 
De adsorptie-isothermen zijn bepaald door de actieve stof 48 uur te schudden met Na2HPO4-
oplossingen in oplopende concentraties. In tabel 4.2 zijn de gehanteerde concentratieranges 
en het aantal verschillende oplossingen (punten in de adsorptie-isotherm) weergegeven. De 
pH van de mengsels werd gedurende het experiment met NaOH bijgestuurd naar pH 8. 
 
Tabel 4.2 De gebruikte concentratieranges (P in mg/l) en het aantal oplossingen om de adsorptie-

isotherm te bepalen. 
Stof Concentratierange P (mg/l) Aantal oplossingen 
Aluin (vlok voor zand*) 276 – 572 3 (duplo) 
Aluin (vlok in zand**) 183 – 494 3 (duplo) 
AlCl3 (vlok voor zand*) 306 – 585 3 (duplo) 
AlCl3 (vlok in zand**) 256 – 529 3 (duplo) 
PAX-14 (vlok voor zand*) 0,06 – 578 8 (hoogste 3 in duplo) 
PAX-14 (vlok in zand**) 0,05 – 528 8 (hoogste 3 in duplo) 
PAX-18 (vlok voor zand*) 0,05 – 579 8 (hoogste 3 in duplo) 
PAX-18 (vlok in zand**) 0,06 – 545 8 (hoogste 3 in duplo) 
PAX-18/SAX-14 (vlok voor zand*) 0,07 – 596 8 (hoogste 3 in duplo) 
PAX-18/SAX-14 (vlok in zand**) 0,08 – 557 8 (hoogste 3 in duplo) 
Melfloc-39 (vlok voor zand*) 0,04 – 568 8 (hoogste 3 in duplo) 
Melfloc-39 (vlok in zand**) 0,05 - 532 8 (hoogste 3 in duplo) 
* Vlokvorming op manier 1: eerst vlokvorming, daarna zand toevoegen 
** Vlokvorming op manier 2: vlokvorming in aanwezigheid van zand 
 



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

25 

De meeste van de hier beschreven (schud)experimenten zijn in duplo uitgevoerd, sommige in 
enkelvoud (zie tabel 4.2). Aan het eind van het schudexperiment is de pH gemeten en 
vervolgens is de suspensie 10 minuten gecentrifugeerd op 2800 tpm en gefiltreerd (0,45 um). 
De in de oplossing achtergebleven fosfaatconcentratie is geanalyseerd met ICP-OES. De 
resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.2.1. 

4.3 Fysische aspecten van de aluminiumhydroxide-vlokken 
Op basis van de resultaten van selectiestap 2 (zie paragraaf 5.2.1) werd PAX-14 als actieve 
component van voorkeur gekozen, hoewel PAX-18 en Melfloc-39 ook geschikt waren. De 
resterende experimenten in dit project zijn daarom uitgevoerd met PAX-14. Voor dit product 
zijn niet alleen de fosfaatbindende eigenschappen getest, maar ook de mogelijkheden voor 
het beoogde gebruik. Dit omdat uit enkele experimenten naar voren kwam dat de uit PAC 
geproduceerde Al(OH)3-vlokken soms zodanig 'fluffy'' waren, dat ze niet met zand konden 
worden afgedekt (het zand zakte er doorheen). 
Aangezien de te gebruiken actieve component afdekbaar of mengbaar moest zijn met zand, 
zijn enkele aanvullende proeven uitgevoerd met PAX-14, namelijk: 
 

1. Bepaling van de compactheid en afdekbaarheid van de gevormde Al(OH)3-vlokken, 
afhankelijk van de bereidingsmethode. Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat 
de bereidingsmethode in sterke mate bepaalt hoe compact de vlokken worden en hoe 
goed deze af te dekken zijn met zand. In paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 is beschreven 
welke aspecten hierbij nader zijn onderzocht. 

2. Bepaling van het effect van de compactheid van de gevormde Al(OH)3-vlokken op de 
fosfaat-adsorptiecapaciteit. In paragraaf 4.3.3 worden de experimenten beschreven 
waarmee dit is getest. 

4.3.1 Bepaling van de compactheid van de Al(OH)3-vlokken bij verschillende 
bereidingsmethoden 

Om te bepalen wat vanuit praktische overwegingen de optimale bereidingsmethode is, zijn de 
volgende experimenten uitgevoerd: 
 

1. In aquariumbakken (60 x 40 x 40 cm) is PAC met NaOH op verschillende pH’s (6, 7 en 
8) gebracht om te kijken wat het effect van de pH is op de vlokvorming; 

2. Een hoge concentratie natrium (een 1-waardig ion) zou kunnen leiden tot 
elektrostatische afstoting tussen de aluminiumhydroxiden. Daarom is getest wat het 
effect is van gebruik van Ca(OH)2 in plaats van NaOH op de vlokvorming; 

3. Er is onderzocht of er verschil is tussen de compactheid van vlokken afkomstig van 
AlCl3 en die van PAC; 

4. Er is onderzocht wat het effect is van het vooraf mengen van PAC of AlCl3 met NaOH 
en het pas na enige tijd in het water brengen van dit mengsel. Hiertoe werd aan de 
PAC of AlCl3 zoveel 8 M NaOH toegevoegd tot de pH 8 was. De pH is vervolgens 24 
uur gecontroleerd, waarna de vlokken werden toegevoegd aan een bekerglas met 
water. 

5. Experiment 4 is herhaald, maar nu met toevoeging van het PAC/NaOH-mengsel aan 
een bekerglas met water na 1, 2 en 5 uur. 

 
De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.3.1. 
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4.3.2 Bepaling van de afdekbaarheid met zand van de Al(OH)3-vlokken met verschillende 
compactheid 

De Al(OH)3-vlokken van experimenten 1, 4 en 5 zijn vervolgens afgedekt met zand. Enige tijd 
na het uitvlokken, werd er zand over de laag vlokken heen gestrooid. Vervolgens is visueel 
beoordeeld of de vlokken goed afgedekt werden door het zand of dat het zand ‘door de 
vlokken heen viel’. De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.3.2. 

4.3.3 Bepaling van de adsorptiecapaciteit van compacte en niet-compacte Al(OH)3-vlokken 
Om te bepalen of compacte Al(OH)3-vlokken een vergelijkbare adsorptiecapaciteit vertonen 
als de eerder gevormde lossere vlokken, is een adsorptie-isotherm voor compacte vlokken 
gemaakt. Deze vlokken zijn gemaakt door pure PAX-14 oplossing op pH 8 te brengen met 8 
M NaOH. Na 24 uur is een beperkte hoeveelheid water toegevoegd zodat de vlokken in 
verschillende potten gepipetteerd konden worden. Vervolgens is zand toegevoegd, milliQ-
water, waaraan CaCl2 en MgCl2 zijn toegevoegd in concentraties die vergelijkbaar zijn met de 
in de Bergse Plassen heersende concentraties en Na2HPO4 in oplopende concentraties. De 
resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.3.3. 

4.4 Bepaling van de afname van de fosfaat-adsorptiecapaciteit als gevolg van 'ageing' 
Omdat uit de literatuur bekend is dat de fosfaat-adsorptiecapaciteit van aluminiumhydroxides 
afneemt in de tijd (zie paragraaf 3.5), is een experiment uitgevoerd om de mate van 'ageing' 
op de door ons gebruikte PAC te bepalen. Hiertoe zijn Al(OH)3-vlokken gemaakt volgens de 
bereidingswijze beschreven in paragraaf 4.2.1 om losse vlokken te verkrijgen en volgens de 
beschrijving in 4.3.3 om compacte vlokken te verkrijgen. Deze vlokken zijn in suspensie 
gedurende 6 maanden gekoeld bewaard. Vervolgens zijn voor deze verouderde vlokken 
opnieuw adsorptie-isothermen afgeleid conform de methode beschreven in paragraaf 4.2.1. 
De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.4. 

4.5 Bepaling van de fosfaatbindende effectiviteit van een zandlaag met PAC in een 
doorstroomkolom 

De mate van fosfaatnalevering door een waterbodem, na het afdekken met zand en PAC, 
wordt bepaald door de snelheid waarmee het opgeloste fosfaat door de laag met zand en 
PAC transporteert als gevolg van kwel en diffusie. Om de effectiviteit van de fosfaatbinding in 
een deklaag van zand met en zonder PAC te onderzoeken, is een experiment met 
doorstroomkolommen uitgevoerd. 
 
Hiervoor zijn 6 kolommen met een doorsnede van 15,9 cm2 gebruikt, waarvan twee 
kolommen werden gevuld met zand en niet-compacte vlokken, twee kolommen met zand en 
compacte vlokken en twee kolommen met alleen zand. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de 
in het experiment gebruikte condities. De PAC-dosering (PAX-14) was gebaseerd op de in 
het veld beoogde dosering (zie paragraaf 6.1.1) en bedroeg 1,78 kg/m2. In de 
doorstroomkolom was dat 2,84 gram. Het zand dat gebruikt werd, was hetzelfde zand dat zou 
worden toegepast bij het afdekken van de Bergse plas (ontzilt zeezand met een mediane 
korrelgrootte van 358 µm). Voor het toepassen van dit zand in de doorstroomkolommen is het 
gedroogd bij 105ºC en vervolgens gezeefd over 2 mm. 
 
De stroming van de fosfaatoplossing door de kolommen was van onder naar boven. Onderin 
de kolommen was een laagje schuimplastic aangebracht om de van onderen aangevoerde 
vloeistof gelijkmatig over de doorsnede van de kolom te verdelen. Vervolgens was in alle 
kolommen 30 g zand (ca. 1 cm) aangebracht. Het zand werd bevochtigd met demiwater door 
er van onder af water doorheen te pompen. Aan kolommen 1 en 2 zijn niet-compacte vlokken 
toegevoegd. Hiervoor is 2,84 ± 0.01 g PAX-14 gemengd met 159 ml demi water. Vervolgens 
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is deze oplossing op pH 7,97 ± 0,01 gebracht door toediening van 2,05 ± 0,05 ml NaOH en is 
de oplossing met vlokken op het zand in de kolommen gegoten. 
Aan kolommen 3 en 4 zijn compacte vlokken toegediend. Voor deze compacte vlokken is 
2,84 ± 0.01 g PAX-14 op pH 8,01± 0.01 gebracht met 2,1 ml NaOH. Vervolgens is deze 
oplossing van vlokken met demiwater overgebracht naar de kolommen. Aan kolomen 5 en 6 
is geen PAC toegevoegd. Na het overbrengen van de Al(OH)3-vlokken op het zand, zijn de 
kolommen afgevuld met 452 ± 12 g zand, waarmee een zandkolom van ca. 20 cm werd 
gecreëerd. Bij het vullen van de kolommen bleek het zeer lastig de niet-compacte vlokken 
onder het zand te brengen (zie ook paragraaf 5.3.2). De compacte vlokken lieten zich wel 
goed afdekken en vormden een mooie egale laag tussen de dunne en dikke zandlagen. In 
tabel 4.3 zijn de specificaties van de 6 doorstroomkolommen samengevat. 
 
Tabel 4.3  Samenstelling van de kolommen en de gebruikte doorstroomsnelheden. 
Kolom Toepassing PAX-14 

(g) 
pH Zand 

(g) 
Gemiddelde 
doorstroom-

snelheid 
(ml/uur) 

Gemiddelde 
snelheid 

poriewater 
(cm/dag)1 

1 Zand + niet-
compacte vlokken 

2,83 7,96 30 + 467 21,3 64,2 

2 Zand + niet-
compacte vlokken 

2,85 7,98 30 + 452 21,2 64,0 

3 Zand + compacte 
vlokken 

2,85 8,00 30 + 438 21,0 63,4 

4 Zand + compacte 
vlokken 

2,83 8,02 30 + 438 20,5 61,8 

5 Zand  -- -- 30 + 452 20,5 61,8 
6 Zand -- -- 30 + 464 21,1 63,6 

1 bij een geschat poriegehalte van 50% 
 
In figuur 4.1 zijn de 6 kolommen weergeven zoals ze er direct na het vullen uitzagen. 
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Figuur 4.1 Doorstroomkolommen die net gevuld zijn. Kolommen 1 en 2, tellend vanaf links, bevatten niet-

compacte vlokken + afdekzand, kolommen 3 en 4 bevatten compacte vlokken (witte streep 
onderin kolom) + afdekzand en kolommen 5 en 6 bevatten alleen afdekzand. 

 
De kolommen hebben vervolgens een weekend gestaan om te consolideren en te 
stabiliseren. Vervolgens zijn de kolommen aan de bovenzijde afgesloten met een dop met 
een effluentslang (figuur 4.2) en is het doorstroomproces gestart. 
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Figuur 4.2 Doorstroomkolommen gedurende het doorstroomproces met fosfaathoudend influent. 

Kolommen 1 en 2 bevatten niet-compacte vlokken + afdekzand, kolommen 3 en 4 bevatten 
compacte vlokken (witte streep onderin kolom) + afdekzand en kolommen 5 en 6 bevatten 
alleen afdekzand. 

 
Het influent dat door de zes kolommen stroomde kwam uit één influentvat met een inhoud 
van 10 liter. Elke drie dagen werd er vers influent aangemaakt (10 liter demiwater, 400 mg/l 
CaCl2.2H2O, 70 mg/l MgCl2, 200 mg/l NaHCO3 en 40 mg/l KHCO3). Fosfaat werd toegevoegd 
in de vorm Na2HPO4. 
De beoogde fosfaatconcentratie van het influent werd gebaseerd op de concentraties zoals 
ongeveer gemeten in het sediment van de Bergse Plassen en bedroeg 10 mg P/l. 
Na toevoeging van alle stoffen werd het influent doorgeborreld met perslucht om een pH van 
ca. 7,5 te krijgen. Na drie dagen werd geconstateerd dat er sprake was van veel 
neerslagvorming. Deze neerslagvorming bleek effect te hebben op de fosfaatconcentratie in 
het influent. De concentratie was gedaald naar van 9,8 naar 4,8 mg P/l. Vanwege deze 
neerslagvorming zijn de concentraties NaHCO3 en KHCO3 verlaagd naar respectievelijk 100 
mg/l en 20 mg/l. Ook met deze nieuwe bicarbonaatconcentraties was er nog sprake van 
enige neerslagvorming. Daarom werd de fosfaatconcentratie bepaald aan zowel het begin 
van elke nieuw gemaakte hoeveelheid influent als aan het einde, voordat het influent weer 
gewisseld werd. Direct nadat het influent was aangemaakt, was de gemiddelde 
fosfaatconcentratie 10,1 mg P/l, bij het wisselen van het influent na drie dagen, was de 
gemiddelde concentratie 8,1 mg P/l. De gemiddelde fosfaatconcentratie over de gehele 
periode na de aanpassing van de NaHCO3- en KHCO3-concentraties, was 9,2 mg P/l. Voor 
de analyse van het influent werd 10 ml monster gefiltreerd over een 0,45 µm filter en 
aangezuurd met 18M HNO3 (1 vol.%). 
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De doorstroomsnelheid door de kolommen was ingesteld op ca. 21 ml/uur, wat bij een 
doorsnede van 15,9 cm2 een influent-transportsnelheid van ca 32 cm/dag geeft. Bij een 
geschat poriegehalte van het zand van 50% (niet gemeten) is de transportsnelheid van het 
poriewater ca. 64 cm/dag. Met deze doorstroomsnelheid wordt het poriewater in de kolom 
zand van 20 cm dus ca. 3 maal per dag ververst. Gedurende het experiment van 25 dagen 
(602 uur) is de doorstroomsnelheid per kolom dagelijks bepaald door de hoeveelheid effluent 
te wegen. In tabel 4.3 staan de doorstroomsnelheden door de verschillende kolommen 
gegeven. Van het effluent van de afzonderlijke kolommen werden dagelijks monsters 
genomen voor analyse Hiertoe werd 10 ml monster opgevangen in een aparte buis. 
Vervolgens werd het monster gefiltreerd over een 0,45 µm filter en aangezuurd met 18M 
HNO3 (1% volume monster). De monsters zijn tot analyse opgeslagen in de koelkast. Een 
selectie van de genomen monsters is uiteindelijk met de ICP-OES geanalyseerd op de 
fosfaatconcentratie. De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.5. 

4.6 Bepaling van de fosfaatnalevering in ongestoorde waterbodemkolommen 
De meest realistische laboratoriummethode om de fosfaatnalevering van een waterbodem te 
bepalen, is het meten aan ongestoorde waterbodemkolommen. Hierbij wordt de toename van 
de fosfaatconcentratie in de waterkolom gemeten die bovenop de met een buis gestoken 
waterbodemkolom is aangebracht. Het probleem hierbij is echter dat er na enige tijd 
evenwicht optreedt tussen de waterbodem en de waterkolom en dat het diffusieve transport 
tot stilstand komt. Om dat te voorkomen, moet er in de proefopzet voor worden gezorgd dat 
de fosfaatconcentratie in het bovenstaande water laag is en blijft. 
Aanvankelijk is voor deze studie getracht de kolomproef uit te voeren met een 
doorstroomsysteem, waarin het bovenstaande water steeds wordt ververst, maar dit gaf te 
veel praktische problemen. Om deze reden is gekozen voor een statische proef, waarin het 
bovenstaande water niet werd ververst, maar waarin er voor werd gezorgd dat het water een 
blijvend lage fosfaatconcentratie had door de aanwezigheid van een ijzerpapiertje2, waaraan 
het fosfaat adsorbeert. 
 
Van acht waterbodemkolommen, gestoken in de Bergse Voorplas, is het bovenstaande water 
vervangen door 2 cm gedefosfateerd gebiedseigen water. In de waterlaag is een 
ijzerpapiertje gelegd op twee kruislings bevestigde Rhizons, op 1 cm afstand van de bodem 
(zie figuur 4.3). De ijzerpapiertjes zijn gedurende een half jaar bijna 60 keer vervangen; aan 
het begin dagelijks, na verloop van tijd met grotere tussenpozen. Tegelijkertijd werd telkens 
een watermonster van 5 ml genomen en direct aangezuurd met HNO3 ter conservering; het 
onttrokken water werd aangevuld met gedefosfateerd gebiedseigen water. 
 
De proef is uitgevoerd voor vier verschillende situaties: 
 
• 2 referentiekolommen zonder afdekking; 
• 2 kolommen afgedekt met 2 cm zand; 
• 2 kolommen behandeld met Al(OH)3-vlokken en afgedekt met zand; 
• 1 kolom zonder ijzerpapiertjes; 
• 1 kolom met eerst een laagje zand gemengd met Al(OH)3-vlokken en daarbovenop 

een schoon laagje zand. 

                                                   
2. IJzerpapiertjes zijn filtreerpapiertjes die doordrenkt zijn met FeCl3 en waarop bij drogen een coating van Fe(III)-

oxides en –hydroxides achterblijft. De exacte beschrijving van het maken van ijzerpapiertjes is te vinden in Van der 
Zee, S.E.A.T.M., Fokkink, L.G.J., Van Riemsdijk, W.H., 1987. A new technique for assessment of reversibly 
adsorbed phosphate. Soil Science Society America Journal 51, pp 599–604. 
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Figuur 4.3 IJzerpapiertje in een kolom van de naleveringsproef. In 2 cm bovenstaand water zijn op 1 cm 

boven het sediment/zand oppervlak, twee rhizons kruislings aangebracht, met daarop een 
ijzerpapiertje. 

  
De Al(OH)3-vlokken zijn gemaakt door 14,7 g Melfloc-39 toe te voegen aan 50 ml water 
en dit op pH 8 te brengen. Deze suspensie is op de kolom gebracht, waarna het volume 
is aangevuld tot een waterpeil van 2 cm. De PAC-dosering is gelijk aan de in het 
uitvoering beoogde dosering per m2 (zie paragraaf 6.1.1). 
De ijzerpapiertjes zijn geëxtraheerd door 2 uur te schudden met 40 ml 0,2 M H2SO4. De 
extracten zijn met een auto-analyser geanalyseerd op fosfaat; een aantal extracten is 
daarnaast geanalyseerd met ICP-OES. Een selectie van de watermonsters is ook 
geanalyseerd met de auto-analyser of met ICP-OES. 
De resultaten van de experimenten zijn beschreven in paragraaf 5.6. 
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5 Resultaten van de laboratoriumexperimenten 

5.1 Selectiestap 1: adsorptie aan actieve componenten geselecteerd op basis van 
literatuuronderzoek 

5.1.1 Adsorptie-isothermen 
Figuur 5.1 toont het resultaat van de schudproef (de adsorptie-isotherm) voor zand in het 
concentratietraject van opgelost fosfaat dat ook in het poriewater is gemeten (0 tot 8 mg P/l, 
zie paragraaf 8.6.3.). Het aan het zand geadsorbeerde gehalte bedraagt daarbij ongeveer 10 
mg P/kg zand. 
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Figuur 5.1 Adsorptie-isotherm voor fosfaat aan zand 
 
In figuur 5.2 zijn de adsorptie-isothermen voor de in de eerste selectiestap beschouwde 
actieve componenten (Phoslock®, FeCl3, kalk en aluin) weergegeven voor de 
concentratierange van 0 tot 20 mg P/l. Ter referentie is ook de adsorptie-isotherm van zand 
weergegeven. Uit de figuur blijkt dat FeCl3 en aluin de hoogste gehaltes fosfaat kunnen 
binden, vervolgens Phoslock® en daarna kalk. Op basis van deze resultaten werd 
geconcludeerd dat de geteste kalksoort onvoldoende fosfaat-adsorptiecapaciteit heeft om in 
de Bergse Plas te gebruiken. Ook Phoslock® werd door zijn hoge prijs, zijn gemiddelde 
adsorptiecapaciteit en het risico op verhoogde lanthaanconcentraties niet geschikt bevonden 
voor toepassing in de Bergse Voorplas. Aluin had weliswaar een voldoende hoge 
adsorptiecapaciteit, maar door het risico op veenoxidatie en ijzersulfide-vorming door de 
aanwezigheid van SO4, viel ook aluin af voor toepassing in de Bergse Voorplas. 
IJzerchloride ten slotte, heeft een hoge adsorptiecapaciteit, maar zoals opgemerkt in 
paragraaf 3.4, kunnen ijzerverbindingen onder anaerobe omstandigheden weer oplossen en 
daardoor hun bindingscapaciteit verliezen. Hoewel het in de Bergse Voorplas denkbaar is dat 
het opgeloste ijzer na het afdekken met zand naar de bovenkant van de zandlaag wordt 
getransporteerd en daar weer oxideert, werd het toch te onzeker gevonden om in de 
praktijktoepassing voor FeCl3 te kiezen. 
Om deze reden werd besloten om ook de fosfaat-adsorptiecapaciteit van een aantal 
aluminiumverbindingen te testen (zie paragraaf 5.2). Hoewel bekend is dat opgelost 
aluminium (Al3+) toxisch is, is het risico op vergiftiging in de Bergse Voorplas gering: de 
relatief stabiele pH in de waterbodem (ca. pH 7) geeft een minimale kans op toxiciteit van 
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aluminium. Ook uit de literatuur zijn geen voorbeelden bekend van aluminiumtoxiciteit na 
toevoeging van (poly)aluminiumchlorides in natuurlijke systemen. 
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Figuur 5.2 Adsorptie-isothermen voor zand en de actieve componenten uit de eerste selectiestap, in de 

concentratierange van 0 tot 20 mg P/l. 

5.1.2 Fosfaatnalevering in een bekerglasproef 
In de bekerglazen, waarin een laagje toplaagsediment van de Bergse Voorplas was 
aangebracht met daarop een laagje zand met of zonder actieve component, zijn de 
concentraties van verschillende elementen in het bovenstaande water gemeten. Primair ging 
het in deze proef echter om de binding van fosfaat door de verschillende actieve 
componenten. 
In figuur 5.3 zijn de, grotendeels in duplo, gemeten fosfaatconcentraties weergegeven. Hierin 
is te zien dat de fosfaatconcentraties bij aanwezigheid van FeCl3 en aluin instantaan laag zijn. 
In het geval van Phoslock® daalt de opgeloste fosfaatconcentratie langzaam in de 
testperiode van 14 dagen. Na 2 weken, is er een duidelijke scheiding tussen enerzijds FeCl3, 
aluin en Phoslock® en anderzijds zand, kalk en onbedekt sediment. 
Naast fosfaat zijn ook opgelost aluminium en zwavel in het bovenstaande water gemeten in 
verband met hun eventuele bijwerkingen. De aluminiumconcentratie was verhoogd in het 
geval van de toediening van aluin (0,13 mg/l versus 0,01 mg/l in de andere bekerglazen). De 
zwavelconcentratie was 230 mg/l in het geval van de toediening van aluin, 130 mg/l in de 
overige behandelingen en 30 mg/l boven het onbehandelde sediment. Verder werden geen 
noemenswaardige verschillen geconstateerd. Lanthaan, bestanddeel van Phoslock®, is niet 
gemeten. 
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Figuur 5.3 Fosfaatconcentraties (mg P/l), gemeten na verschillende tijden, in het bovenstaande water 

boven een laagje toplaagsediment bij aan- en afwezigheid van verschillende actieve 
componenten. 

5.2 Selectiestap 2: adsorptie aan aluminiumhoudende actieve componenten 

5.2.1 Adsorptie-isothermen 
Nadat de keuze voor aluminiumhoudende actieve componenten was gemaakt, zijn 
verschillende producten geselecteerd en getest. In figuur 5.4 zijn de adsorptie-isothermen 
van de geselecteerde aluminiumhoudende actieve componenten weergegeven. In alle 
gevallen werd de actieve component in aanwezigheid van zand getest. De geadsorbeerde 
hoeveelheid is, in afwijking van figuur 5.2, weergegeven in g P/g Al, omdat 
aluminium(hydroxide) de eigenlijke fosfaatbindende stof is. 
Alle producten geven een steile eerste fase in de adsorptie-isotherm te zien met vervolgens 
een knik naar een plateau dat, zeker voor de polyaluminiumchlorides, weinig variatie 
vertoont. De maximale opgeloste fosfaatconcentraties die op de x-as staan, liggen echter ver 
boven de in het poriewater van de Bergse Voorplas aan te treffen concentraties (maximaal 10 
mg P/l). Daarom wordt in figuur 5.5 ingezoomd op de lagere opgeloste fosfaatconcentraties, 
namelijk van 0-40 mg P/l en van 0-2 mg P/l. In deze lage concentratieranges heeft PAX-14 de 
hoogste adsorptie per gram aluminium, gevolgd door Melfloc-39, PAX-18 en het mengsel van 
PAX-18 / SAX-14. Deze mix van PAX-18 / SAX-14 bleek in het laboratorium erg lastig te 
hanteren omdat hij erg visceus en klonterig was na toediening. Op basis van deze resultaten 
is uiteindelijk besloten om met PAX-14 verder te gaan in de overige experimenten. 
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Figuur 5.4 Adsorptie-isothermen van de in de tweede selectiestap geselecteerde aluminiumhoudende 

actieve componenten in aanwezigheid van zand. 
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Figuur 5.5 Adsorptie-isothermen van de beschouwde polyaluminiumchlorides in de lagere concentratie-

ranges (0-40 mgP/l boven; 0-2 mg P/l onder). 

5.3 Fysische aspecten van de aluminiumhydroxide-vlokken 

5.3.1 De compactheid van de Al(OH)3-vlokken bij verschillende bereidingsmethoden 
 
De resultaten van de vijf experimenten zoals beschreven in paragraaf 4.3.1, worden 
hieronder beschreven: 
 

1. Het effect van de pH op de compactheid van de vlokken. 
 In dit experiment lukte het niet het om verschillende pH voor langere tijd tot stand te 

brengen. Ondanks de verschillende loogdoseringen (NaOH) was de resulterende pH 
ca. 7,5. Mogelijk hangt dit samen met de kinetiek van de vorming van Al(OH)3. De 
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resulterende laag van Al(OH)3-vlokken was een ‘fluffy’ laag van ongeveer 7 cm. dik 
(figuur 5.6). 

 

 
Figuur 5.6 'Fluffy' laag van Al(OH)3-vlokken na gescheiden toediening van Melfloc-39 en NaOH bij pH 7,5. 
 

2. Het effect van pH-buffering met Ca(OH)2 in plaats van met NaOH bij toediening van 
Melfloc-39. 

 In figuur 5.7 is het verschil tussen pH-buffering met Ca(OH)2 in plaats van met NaOH 
goed te zien. Het effect van het 2-waardig calcium-ion is zichtbaar. Ook in dit 
experiment was de eind-pH moeilijk op het gewenste niveau te krijgen: bij toevoeging 
van NaOH waren de pH-waarden 6,2 en 7,8. Bij buffering met Ca(OH)2 waren deze 6,2 
en 8,9. Er is een duidelijk verschil in bezinking: buffering met Ca(OH)2 tot pH 8,9 levert 
de beste bezinking van de Al(OH)3-vlokken en een heldere bovenstaande vloeistof op. 
Ook NaOH levert bij hogere pH-waarden een heldere bovenstaande vloeistof op, maar 
daaronder ligt een laag van ruim 7 cm vlokken. 
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Figuur 5.7 Het effect van pH-buffering van Melfloc-39 met Ca(OH)2 in plaats van met NaOH bij 

verschillende pH-waarden. 
 

3. Het effect van AlCl3 in plaats van Melfloc-39 op de compactheid van de Al(OH)3-
vlokken. 

 In figuur 5.8 is het resultaat te zien van dezelfde proef als onder 2 beschreven, maar 
dan uitgevoerd met AlCl3 in plaats van met Melfloc-39. De resultaten verschillen licht 
van die van experiment 2, maar ook de vlokken afkomstig van AlCl3 bezinken beter 
met Ca(OH)2 dan met NaOH. De eind-pH’s zijn 5,9 en 7,9 voor buffering met NaOH en 
7,0 en 7,4 voor buffering met Ca(OH)2. 

 

 
Figuur 5.8 Het effect van pH-buffering van AlCl3 met Ca(OH)2 in plaats van met NaOH bij verschillende 

pH-waarden. 
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4. Het effect van het vooraf geconcentreerd mengen van NaOH en Melfloc-39 of AlCl3 en 

na 24 uur toedienen aan water. 
 In figuur 5.9 is zichtbaar dat het vooraf geconcentreerd mengen van de natronloog met 

de (poly)aluminiumchloride tot veel compactere vlokken leidt dan het na elkaar aan 
water toedienen van de Melfloc-39 / AlCl3 en NaOH (respectievelijk figuren 5.7 en 5.8). 
Melfloc-39 lijkt hierbij nog iets beter te bezinken dan AlCl3. Het verschil tussen de 
bezinking bij pH 6 en pH 8 is beperkt doordat het verschil in de eind-pH ook beperkt is: 
pH 6,7 en 7,3 voor Melfloc-39, pH 6,4 en 7,3 voor AlCl3. 

 

 
Figuur 5.9 Het resultaat van het vooraf geconcentreerd mengen van Melfloc-39 (bekerglazen 14 en 15) of 

AlCl3 (bekerglazen 16 en 17) met NaOH op het uitvlokken van Al(OH)3 na 24 uur. 
 

5. Het effect van het vooraf geconcentreerd mengen van NaOH en PAX-14 of AlCl3 en 
na 1, 2 en 5 uur toedienen aan water. 

 Omdat een reactietijd van 24 uur niet praktisch is wanneer het mengsel in de praktijk 
op de schaal van de Bergse Voorplas moet worden toegediend, is een test uitgevoerd 
om te onderzoeken of de tijd die het mengsel heeft kunnen reageren van invloed is op 
de compactheid van de vlokken. In figuur 5.10 is goed te zien dat de reactietijd tussen 
1 en 24 uur niet van invloed is op de compactheid van de vlokken. Het lijkt er zelfs op 
dat de bovenstaande vloeistof na 24 uur reactietijd het minst helder is, maar dit 
verschil is minimaal. In alle gevallen is er sprake van een compacte vlokkenlaag. 
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Figuur 5.10 Het resultaat van het vooraf geconcentreerd mengen van PAX-14 en NaOH en na 1 uur 

(bekerglas 19), 2 uur (bekerglas 20), 5 uur (bekerglas 21) en 24 uur (bekerglas 22) aan water 
toevoegen. 

5.3.2 De afdekbaarheid met zand van Al(OH)3-vlokken met verschillende compactheid 
Zoals vermeld in paragraaf 4.3.2, zijn de Al(OH)3-vlokken van experimenten 1, 4 en 5 uit de 
vorige paragraaf afgedekt met zand. Figuur 5.11 toont het resultaat van het afzanden van 
experiment 1. Hierin was Melfloc-39 toegediend aan een aquarium gevuld met slib en water 
en is de pH vervolgens met NaOH gebufferd. Tijdens het bezanden waren er grote ‘wolken’ 
van aluminiumhydroxides in de waterkolom te zien. Na het bezanden was slechts een 
beperkt deel van de vlokken onder het zand terechtgekomen, Op de rechter foto van figuur 
5.11 is in het zandbed nog wel een dun wit laagje te zien. Dit zijn vermoedelijk de compactere 
vlokken die in figuur 5.6 ook zichtbaar zijn onder de dikke laag 'fluffy' vlokken. 
 

  
Figuur 5.11 Het resultaat van het afzanden van de 7 cm dikke 'fluffy' vlokkenlaag, verkregen in experiment 

1. Rechts een close-up van de grenslaag. 
 
Nadat was gebleken dat de niet-compacte vlokken moeilijk af te dekken waren met zand, is 
hetzelfde experiment herhaald met de vlokken van experiment 4, maar dan in een aquarium 
waarin eerst een laagje zand was aangebracht. Dit afdekexperiment verliep wel succesvol. In 
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figuur 5.12 is de witte laag aluminiumhydroxide duidelijk tussen de eerder en later 
aangebrachte zandlaag te zien. 
Het lichte laagje bovenop het zand was ook zichtbaar als geen PAC/NaOH werd toegevoegd 
en betreft dus licht materiaal dat afkomstig is uit het zand. 
 

  
Figuur 5.12 Het resultaat van het afdekken van de compacte vlokken gemaakt conform experiment 4 door 

vooraf geconcentreerde PAC en NaOH te mengen met een eind-pH van 7,2. Rechts een 
close-up van de vlokkenlaag tussen de twee zandlagen. 

 
Ook de aluminiumhydroxides in de bekerglazen van experiment 5 (bekerglazen19 t/m 22) 
bleken goed te kunnen worden afgedekt met zand (zie figuur 5.13). 
 

 
Figuur 5.13 Het resultaat van het afdekken van de compacte vlokken gevormd in experiment 5. 
 
Voor een goede toepassing in het veld (in ons geval de Bergse Voorplas) is het nodig dat de 
fosfaatbindende Al(OH)3-vlokken direct op de waterbodem en onder de afdeklaag van zand 
terechtkomen. Uit de afdekexperimenten blijkt dat dit alleen lukt alleen met vlokken die een 
compacte structuur hebben. Voor de door ons beoogde toepassing in de Bergse Voorplas is 
het dus nodig om de aluminiumhydroxide te bereiden door vooraf de geconcentreerde PAC- 
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en NaOH te mengen. De vraag die hierbij echter rees, is of de compacte vlokken dezelfde 
fosfaat-adsorptiecapaciteit hebben als de eerder geteste niet-compacte vlokken. Dat wordt 
besproken in de volgende paragraaf. 

5.3.3 De adsorptiecapaciteit van compacte en niet-compacte Al(OH)3-vlokken  
Voor PAX-14 is nader onderzocht of de verschillende bereidingswijzen van invloed zijn op de 
adsorptiecapaciteit van het materiaal. In figuur 5.14 is te zien dat de bereidingswijze voor de 
hoogte van het uiteindelijke adsorptieplateau niet uitmaakt. In het lage concentratietraject lijkt 
er wel een verschil: de losse vlokken vertonen een hogere adsorptie. De meetpunten tot en 
met 110 mg P/l komen echter uit een andere batch (A) dan de meetpunten bij hogere 
concentraties (batch B). De meetpunten uit beide batches sluiten daarbij niet goed op elkaar 
aan. Het is daarom onzeker of het verschil in adsorptie voortkomt uit het verschil in 
compactheid van de vlokken of door onbekende 'productiefactoren'. In paragraaf 5.4 komt dit 
aspect nogmaals aan de orde. 
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Figuur 5.14 Adsorptie-isothermen van compacte en niet-compacte (losse) Al(OH)3-vlokken. 

5.4 De afname van de fosfaat-adsorptiecapaciteit als gevolg van 'ageing' 
Van zowel de losse Al(OH)3-vlokken (batch B) als de compacte Al(OH)3-vlokken is een 
hoeveelheid gedurende een half jaar in suspensie in de koeling bewaard. Van deze 
verouderde vlokken zijn de adsorptie-isothermen opnieuw opgesteld. In figuur 5.15 is te zien 
dat de meetpunten van de verouderde losse vlokken in de lagere concentratierange nu wel 
een geleidelijke overgang naar de meetpunten bij hogere concentraties laten zien. Blijkbaar 
varieert de adsorptiecapaciteit dus per batch. Dat betekent dat voor de losse vlokken in het 
lage concentratietraject moeilijk een vergelijking is te maken tussen de adsorptiecapaciteit 
van verse en verouderde Al(OH)3-vlokken. Voor de hogere concentraties lijkt het 
adsorptieplateau na 'ageing' met ongeveer 75 g P/kg Al te zijn gedaald, wat een afname van 
ongeveer 20% betekent. Dit geldt voor zowel de losse als de compacte vlokken. 
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In figuur 5.16, waarin ingezoomd wordt op de lage concentraties, is zichtbaar dat de afname 
in adsorptiecapaciteit van de compacte vlokken bij lage concentraties groter is, namelijk 25 
tot maximaal 50%. Bij de fosfaatconcentraties die in het poriewater van het sediment van de 
Bergse Voorplas heersen, zal de afname ca 30% bedragen. De resterende fosfaat- 
bindingscapaciteit is hiermee na 'ageing' nog steeds hoog. 
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Figuur 5.15 Adsorptie-isothermen van compacte en niet-compacte (losse) Al(OH)3-vlokken direct na 

productie en na 6 maanden 'ageing'. 
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Figuur 5.16 Adsorptie-isotherrnen van verse en verouderde ('geagede') compacte Al(OH)3-vlokken in het 
lage concentratietraject (met gefitte lijnen). 

5.5 De fosfaatbindende effectiviteit van een zandlaag met PAC in een doorstroomkolom 
Met een aantal doorstroomkolommen is onderzocht wat de fosfaatbindende capaciteit is van 
een deklaag van zand met en zonder PAC (PAX-14). 
De zes doorstroomkolommen zijn 25 dagen (602 uur) in bedrijf geweest en per kolom is 
gemiddeld 12,5 liter fosfaathoudende oplossing (10 mg P/l) doorgestroomd (range 12,3 -12,7 
liter). In de kolommen met alleen zand (kolommen 5 en 6) neemt de concentratie in het 
effluent vrijwel direct toe en is er direct sprake van doorbraak van fosfaat (zie figuren 5.17 en 
5.18). De daling in de effluentconcentratie tussen 46 en 95 uur na de start van het 
experiment, zichtbaar in figuur 5.17, wordt veroorzaakt door neerslagvorming in het influent, 
waardoor de fosfaatconcentraties in het influent waren gedaald. 
In het effluent van de kolommen met de niet-compacte Al(OH)3-vlokken (kolommen 1 en 2), 
worden na 165 uur (kolom 1) en 189 uur (kolom 2) verhoogde fosfaatconcentraties gemeten 
ten opzichte van de beginconcentraties in het effluent. Na respectievelijk 189 en 236 uur, 
wordt vervolgens in beide kolommen een sterke verdere concentratiestijging waargenomen 
(zie figuur 5.17). 
In het effluent van de kolommen met compacte Al(OH)3-vlokken (kolommen 3 en 4), worden 
al eerder verhoogde fosfaatconcentraties gemeten. In kolom 3 is dit na 144 uur met een 
eerste sterke stijging na 165 uur en in kolom 4 na 70 uur met een eerste sterke stijging na 
145 uur (zie figuur 5.17). 
Na de eerste doorbraak van fosfaat, stijgen de concentraties in het effluent van de kolommen 
met niet-compacte en compacte vlokken langzaam tot een niveau dat vergelijkbaar is met die 
in het effluent van de kolommen met alleen zand. Na 500 uur worden de hoogste 
concentraties bereikt en blijven de concentraties nagenoeg stabiel. De concentraties in het 
effluent van de kolommen met compacte vlokken blijven hierbij iets lager dan die in het 
effluent van de kolommen met niet-compacte vlokken en alleen zand. De compacte vlokken 
lijken toch fosfaat te blijven binden, ondanks de doorbraak. 
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Figuur 5.17 Fosfaatconcentraties (mg P/l) in het effluent van de doorstroomkolommen met zand en niet-

compacte Al(OH)3-vlokken (kolommen 1 en 2), met zand en compacte Al(OH)3-vlokken 
(kolommen 3 en 4) en met alleen zand (kolommen 5 en 6). 

 
De fosfaatconcentraties die uiteindelijk in het effluent worden gemeten, zijn iets lager dan de 
gemiddelde gemeten concentratie in het influent, die 9,2 mg P/l bedraagt. 
 
Voor deze gemiddelde gemeten concentratie in het influent, zijn de hoeveelheden fosfaat per 
m2 die de kolommen is ingestroomd en de hoeveelheid fosfaat die uit de kolommen is 
gekomen, tegen elkaar uitgezet (figuur 5.18). Hierbij is met verticale lijnen aangegeven bij 
welke hoeveelheden aangevoerde fosfaat er beginnende en volledige doorbraak is 
waargenomen in de kolommen met alleen zand (kolommen 5 en 6) en in die met zand+PAC 
(kolommen 1 t/m 4). 
 
In de kolommen met zand+PAC is er na een aanvoer van ca. 22 g P/m2 sprake van 
beginnende doorbraak en na een aanvoer van ca. 58 g P/m2 sprake van volledige doorbraak. 
In de kolommen met alleen zand begint de doorbraak al bij ca. 4 g P/m2 en is hij bij ca. 13 g 
P/m2 volledig. 



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

47 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

influent P (g/m 2)

ef
flu

en
t P

 (g
 P

/m
2 )

1 (+PAC niet compact) 2 (+PAC niet compact)

3 (+PAC compact) 4 (+PAC compact)

5 (alleen zand) 6 (alleen zand)
volledige doorbraak 
PAC+zandbeginnende doorbraak

PAC+zand

volledige doorbraak 
zand

beginnende doorbraak
zand

 
Figuur 5.18 De hoeveelheid fosfaat (g P/m2) die via het effluent de doorstroomkolommen heeft verlaten, 

uitgezet tegen de hoeveelheid fosfaat die via het influent de kolommen is ingestroomd. De 
onderbroken verticale lijnen geven het punt van de beginnende en de volledige doorbraak in 
de kolommen met alleen zand weer, de doorgetrokken verticale lijnen die in de kolommen met 
zand+PAC. 

 
Voor de gemiddelde concentratie in het influent van 9,2 mg P/l, de gemiddelde concentratie in 
vers gemaakte influent (10,2 mg P/l) en de gemiddelde concentratie van het na afloop 
resterende influent (8,1 mg P/l), is berekend hoeveel fosfaat er in de verschillende kolommen 
door het PAC + zand en door het PAC alleen is gebonden (zie tabel 5.1). Hierbij is voor de 
eerste 70 uur gerekend met een concentratie van 7,3 mg P//l vanwege de sterke 
neerslagvorming en de daardoor veroorzaakte andere samenstelling van het influent. 
 
Tabel 5.1 De met de doorstroomkolommen bepaalde fosfaatbinding, uitgedrukt in g P/m2 
 Niet-compacte 

vlokken 
Compacte vlokken Alleen zand (20 cm) 

Binding (g P/m2) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 
Gemiddelde concentratie (9,2 mg/l P) 

PAC + zand 37,3 37,3 40,6 36,2 -- -- 
Zand     9,1 12,8 
PAC (excl. zand) 26,3 26,7 29,6 25,2 -- -- 

Gemiddelde concentratie vers influent (10,2 mg/l P) 
PAC + zand 46,2 45,9 48,7 44,1 -- -- 
Zand     17,1 21,0 
PAC (excl. zand) 27,2 26,9 29,7 25,1 -- -- 

Gemiddelde concentratie resterend influent (8,1 mg/l P) 
PAC +zand 44,3 47,4 52,1 45,4 -- -- 
Zand     1,5 5,0 
PAC (excl zand) 24,6 26,6 29,6 25,3 -- -- 
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Uit tabel 5.1 blijkt dat de spreiding in berekende fosfaatbinding tussen kolommen 3 en 4 
(compacte vlokken) groter is dan die tussen kolommen 1 en 2 (niet-compacte vlokken). 
Gemiddeld binden beide soorten vlokken echter evenveel fosfaat.  
 
Voor de dosering van PAX-14 in de Bergse Voorplas is uitgegaan van een worst-case 
nalevering van 4 g P/m2/jaar, gebaseerd op modelberekeningen (zie paragraaf 2.1). 
Daarnaast is gesteld dat de toe te dienen hoeveelheid PAX-14, de fosfaatnalevering voor 10 
jaar zou moeten binden. Samen geeft dat een benodigde fosfaatbinding van 40 g P/m2. De 
dosering van PAC (PAX-14) in de doorstroomkolommen is gelijk genomen aan de voor de 
Bergse Voorplas beoogde dosering (1,78 kg/m2). 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de fosfaatbinding door alleen PAC (excl. zand) 33% lager is dan deze 
gewenste binding van 40 g P/m2 (berekend voor de gemiddelde influentconcentratie van 9,2 
mg P/l). Het zand heeft zelf echter ook fosfaat-bindingscapaciteit. Met een zandlaag van ca. 
20 cm, is de totale fosfaatbinding gemiddeld 5% lager dan de voor 10 jaar benodigde 
fosfaatbinding. Ondanks zijn, ten opzichte van PAC, lage adsorptiecapaciteit, levert het zand 
dus toch een belangrijke bijdrage aan de fosfaatbinding in de doorstroomkolommen, omdat 
het in een relatief grote hoeveelheid aanwezig is (ca. 480 g zand ten opzichte van 2,84 g 
PAX-14). 
 
Er is ook berekend hoeveel fosfaat er theoretisch volgens de, in paragraaf 5.3.3 bepaalde, 
adsorptie-isothermen in de kolommen zou kunnen worden gebonden. Tabel 5.2 geeft een 
relatieve vergelijking van de werkelijk in de doorstroomkolommen gebonden hoeveelheid 
fosfaat ten opzichte van de met de adsorptie-isothermen bepaalde hoeveelheid. 
Hierbij is onderscheid is gemaakt naar de binding door alleen PAC en door de combinatie van 
PAC+zand. De waarden van kolommen 1 en 2, kolommen 3 en 4 en kolommen 5 en 6 zijn 
hierbij gemiddeld tot 1 waarde voor respectievelijk de niet-compacte vlokken, de compacte 
vlokken en zand. 
 
Tabel 5.2 De in de doorstroomkolommen gemeten fosfaatbinding, relatief ten opzichte van de op basis 

van de adsorptie-isotherm berekende fosfaatbinding. 
 Niet-compacte 

vlokken 
Compacte 
vlokken 

Alleen zand 
(20 cm) 

Gemiddelde concentratie (9,2 mg/l P) 
Binding PAC+zand 60% 68% -- 
Zand   89% 
Binding PAC (excl. zand) 53% 62% -- 

Gemiddelde concentratie vers influent (10,2 mg/l P) 
Binding PAC+zand 70% 77% -- 
Zand   124% 
Binding PAC (excl. zand) 53% 60% -- 

Gemiddelde concentratie resterend influent (8,1 mg/l P) 
Binding PAC+zand 48% 59% -- 
Zand   35% 
Binding PAC (excl. zand) 51% 63% -- 
 
Uit tabel 5.2 blijkt dat de gemeten fosfaatbinding door de niet-compacte vlokken (PAC excl. 
zand) 47-49% lager is dan de op basis van de adsorptie-isotherm berekende fosfaatbinding, 
afhankelijk van welke influentconcentratie als basis wordt genomen. Voor de compacte 
vlokken is dat 37-40%. De verschillen tussen de percentages bij de drie influentconcentraties 
zijn relatief klein, omdat de concentraties in het hogere gedeelte van de adsorptie-isothermen 
liggen, waar de adsorptiecapaciteit nauwelijks meer verschilt. De fosfaatbinding in de 



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

49 

doorstroomkolommen is mogelijk het gevolg van 'ageing' van de Al(OH)3-vlokken gedurende 
de bijna 4 weken van het experiment, waardoor ze minder fosfaat kunnen binden (zie 
paragraaf 5.4). 
De percentages voor PAC+zand en vooral voor alleen zand, variëren wel sterk tussen de drie 
influentconcentraties. Dit heeft met name te maken met de grote variatie in de 
adsorptiecapaciteit van het zand bij deze concentraties, die uit de adsorptie-isothermen erg 
moeilijk te bepalen was. 
 
De resultaten van de proeven met de doorstroomkolommen bevestigen dat door toepassing 
van PAC duidelijk meer fosfaat kan worden gebonden dan met een afdeklaag van alleen 
zand. Compacte vlokken binden fosfaat vergelijkbaar goed als niet-compacte vlokken. Omdat 
de compacte vlokken echter beter met zand zijn af te dekken dan de niet-compacte vlokken 
(zie paragraaf 5.3.2), verdienen compacte vlokken de voorkeur in de praktijk. 
Ondanks de lage adsorptiecapaciteit van zand, kan het in de praktijk toch een behoorlijke 
bijdrage leveren aan de fosfaatbinding van een afdeklaag, vanwege de grote massa ten 
opzichte van de toegevoegde hoeveelheid PAC. 

5.6 De fosfaatnalevering in ongestoorde waterbodemkolommen 
In een aantal ongestoorde waterbodemkolommen is de fosfaatnalevering onderzocht. Dit is 
gedaan met ijzerpapiertjes waaraan het in het bovenstaande water opgeloste fosfaat 
adsorbeert. De nalevering is bepaald door extractie van de ijzerpapiertjes, daarnaast zijn in 
een beperkt aantal monsters de fosfaatconcentraties bepaald door analyse van het 
bovenstaande water, net onder de ijzerpapiertjes. In de volgende twee (sub)paragrafen 
worden de resultaten van beide soorten metingen beschreven. 

5.6.1 Metingen in het bovenstaande water 
De metingen in het bovenstaande water laten zeer verschillende trends en concentraties zien 
voor de verschillende gemeten stoffen. In figuren 5.19 t/m 5.21 worden de concentraties van 
respectievelijk PO4, Mn, en van Fe en S weergegeven. Omdat er grote verschillen zijn tussen 
de kolommen worden de resultaten per kolom besproken. 
 
Kolom zonder ijzerpapier. 
In de kolom zonder ijzerpapier ('min Fe-papier' in figuren 5.19 en 5.20) zijn geen handelingen 
uitgevoerd anders dan het regelmatig met een Rhizon-poriewatersampler bemonsteren van 
het bovenstaande water. De kolom zonder ijzerpapiertje vertoont vanaf de start een gestage 
daling van de fosfaatconcentratie van 10 naar 0,1 mg PO4/l over een periode van 120 dagen 
(zie figuur 5.19). Aan de resultaten van de minder frequent uitgevoerde ICP-analyses, is te 
zien dat de kolom zonder ijzerpapier in het begin ook verhoogde ijzer- en 
mangaanconcentraties in het bovenstaande water heeft (Fe in figuur 5.20, Mn in figuur 5.21, 
boven). De ijzer- en mangaanconcentraties dalen in 120 dagen tot zeer lage waarden 
(Fe<0,0054 mg/l; Mn=0,04 mg/l). Enkele metingen wijken (onverklaarbaar) af van het 
algemene beeld: op t=15 dagen ligt de ijzerconcentratie onder de detectiegrens. De 
detectiegrens voor deze meting was echter hoger dan die voor de meting op t=120 dagen, 
namelijk Fe<0,026 mg/l. Na 180 dagen is de mangaanconcentratie aanzienlijk hoger dan na 
120 dagen. 
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Figuur 5.19 Gemeten opgeloste fosfaatconcentraties (mg PO4/l) in het water 2 cm boven het 

sedimentoppervlak. De bovenste grafiek toont de gehele gemeten concentratie-range, de 
onderste zoomt in op de lage concentraties. Referentie 1 en 2 = onbedekt, zand 1 en 2 = 
afgedekt met zand, Al-zand 1 en 2 = behandeld met PAX-14 en afgedekt met zand, min Fe-
papier = een referentiekolom zonder ijzerpapier, vlok in zand = behandeling met PAX-14 
gemengd met zand in de onderlaag en daar bovenop alleen zand. 

 
Zwavel heeft in de kolom zonder ijzerpapier een afwijkende trend. De concentraties stijgen 
van 20 mg/l in de eerste 50 dagen naar 80 mg S/l op t=120 dagen (zie figuur 5.21, onder). De 
laatste meting toont echter weer een lagere S-concentratie (ca. 40 mg/l). Dit kan alleen 
worden verklaard door oxidatie van sulfide tot sulfaat. De kans is groot dat er in de toplaag 
van het sediment gedurende het experiment ijzersulfides zijn geoxideerd. Daarmee komt er in 
deze toplaag extra fosfaatbindingscapaciteit beschikbaar in de vorm van ijzer en eventueel 
mangaan. Dit draagt waarschijnlijk bij aan de lage fosfaatconcentratie die aan het einde van 
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proef wordt gemeten. Deze concentratie is namelijk lager dan die in de referentiekolommen 
mèt ijzerpapier. 
 
De resultaten zijn te verklaren doordat er in het begin van de proef sprake was van een 
zekere mate van anaerobie in de toplaag. De kolommen waren al geruime tijd in de koeling 
bewaard, voordat de kolomproeven werden gestart. De fosfaat-, ijzer- en 
mangaanconcentraties in het poriewater van de toplaag waren daardoor verhoogd. Bij de 
start van de proef is het bovenstaande water ververst en is er menging opgetreden van het 
toegevoegde fosfaatvrije water met het fosfaatrijke poriewater. Omdat de uitwisseling tussen 
lucht en water in de kolom beperkt is, is de toevoer van zuurstof en daarmee de oxidatie in 
het bovenstaande water langzaam. 
Verder is het mogelijk dat er bij de start van de proef colloïdaal fosfaat (fosfaat gebonden aan 
minuscule zwevende ijzer- en mangaandeeltjes die als ‘opgelost’ worden gemeten) 
opgewerveld is geraakt. Het is echter niet waarschijnlijk dat het gehele effect hiermee kan 
worden verklaard. 
 
Referentiekolommen 
In de referentiekolommen zonder zand en aluminiumhydroxide, maar met ijzerpapier, is de 
fosfaatconcentratie constant laag, maar niet nul (zie figuur 5.19). Dit was tegen de 
verwachting in, omdat het ijzerpapier in principe alle opgeloste fosfaat zou moeten binden. 
Blijkbaar is de menging in het bovenstaande water onvoldoende om alle opgelost fosfaat uit 
het water weg te vangen. De concentraties liggen op ongeveer 0,6 mg PO4/l (= 0,2 mg P/l). 
De concentraties in de referentiekolommen zijn relatief constant, behalve rond t=120 dagen. 
Dan gebeurt er van alles: ten eerste kleurden de ijzerpapiertjes (vanaf t=ca. 90 dagen) zwart, 
ten tweede geven de ICP-metingen een extreme stijging van Fe (figuur 5.20), Mn (figuur 5.21, 
boven) en ook van P (niet getoond) te zien. De PO4-concentraties (figuur 5.19) laten deze 
stijging echter niet zien, omdat de monsters van dag 122 zijn geanalyseerd terwijl de hoogste 
ijzer- en mangaanconcentraties op dag 118 werden aangetroffen. 
 
Behandelingen met zand en PAX-14 (aluminium). 
De kolommen met alleen zand en PAX-14 + zand (Al-zand) geven zeer lage, maar nog altijd 
meetbare PO4-concentraties te zien (figuur 5.19). Hierbij zijn de concentraties in de 
kolommen met PAX-14 + zand (Al-zand), conform verwachting, lager dan die in de kolommen 
met alleen zand. In de met zand afgedekte kolommen zijn geen signalen dat er anaerobie 
zou zijn opgetreden. 
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Figuur 5.20 Gemeten Fe-concentraties in het water 1 cm boven het sedimentoppervlak in de kolommen 

zonder afdekking met en zonder ijzerpapier. De onderste grafiek zoomt in op de lage 
concentraties. Referentie 1 en 2 = onbedekt, min Fe-papier = een referentiekolom zonder 
ijzerpapier. 
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Figuur 5.21 Gemeten concentraties van Mn (boven) en S (onder) in het water 1 cm boven het 

sedimentoppervlak in de kolommen zonder afdekking met en zonder ijzerpapier. Referentie 1 
en 2 = onbedekt in duplo, min Fe-papier = een referentiekolom zonder ijzerpapier. 

5.6.2 Metingen aan de ijzerpapiertjes 
 
Referentiekolommen 
Uit de metingen aan de ijzerpapiertjes in de referentiekolommen blijkt dat hierin de hoogste 
fosfaatconcentraties heersen. Als er echter aan het begin van de proef een concentratie van 
ongeveer 9 mg PO4/l in het bovenstaande water aanwezig was (zie kolom 'min Fe-papier' in 
figuur 5.19), dan zou de hoeveelheid fosfaat in het eerste ijzerpapiertje ongeveer 1,4 mg PO4 
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(= 0,46 mg P) moeten zijn. Er wordt echter slechts 0,11 mg P teruggevonden in het eerste 
ijzerpapiertje van de referentiekolommen. Omdat de resterende concentratie in het 
bovenstaande water niet verhoogd is, is de som van fosfaat hier niet de initiële 9 mg PO4/l. 
 
In de referentiekolommen treedt verder nog een ander verschijnsel op: De ijzerpapiertjes 
kleuren zwart vanaf t=83 dagen (kolom 2) en vanaf t=97 dagen (kolom 1). In paragraaf 5.6.1 
is al opgemerkt dat enige tijd later ook sterk verhoogde ijzer- en mangaanconcentraties in het 
bovenstaande water worden gemeten. Tevens is er een sterk verhoogde fosfaatmobilisatie 
(figuur 5.22). Na analyse van een aantal extracten met ICP-OES, werd Mn teruggevonden in 
de ijzerpapiertjes. In tabel 5.3 is te zien dat op t=107 dagen ca. 2 mg Mn meer op de 
ijzerpapiertjes wordt teruggevonden dan bij de start. Mangaan is eerst in het sediment 
gereduceerd en wordt vervolgens omgezet tot MnO2 op het ijzerpapier. 
 
Tabel 5.3 De in het ijzerpapier teruggevonden mangaanconcentratie. 
Tijd (dagen) Mn (mg Mn/papiertje) 

1 0,65 
49 0,86 

107 2,8 
183 1,05 

 
Uiteindelijk blijkt de proef in de referentiekolommen in zowel het eerste deel (0-30 dagen) als 
in het laatste deel (vanaf 80 dagen) 'artefacten' te hebben opgeleverd. De gemiddelde 
fosfaatnaleveringsflux van de referentiekolommen, die wordt vergeleken met die van de 
andere kolommen, is daarom berekend over de periode tussen ongeveer 30 en 80 dagen. 
 
Kolommen met zand met of zonder PAX-14 (aluminium) 
In de kolommen met alleen zand is de met ijzerpapiertjes bepaalde fosfaatnaleveringsflux 
veel lager dan in de referentiekolommen. In de kolommen met PAX-14 + zand worden de 
laagste fosfaatconcentraties aan de ijzerpapiertjes gemeten en is dus de naleveringsflux het 
kleinst (zie figuur 5.22). Toch wordt ook in deze beide soorten kolommen een opstarteffect 
gemeten. Dit komt waarschijnlijk omdat het zand, voorafgaand aan de kolomproeven, is 
gedroogd. Bij het drogen zijn de aanwezige ijzerhydroxides omgezet naar ijzeroxides. Deze 
(kristallijne) ijzeroxides hebben een veel lagere fosfaat-adsorptiecapaciteit dan 
ijzerhydroxides en het duurt enige tijd (ca. 50 dagen) voordat de oxides onder de 
proefcondities weer zijn omgezet in hydroxides. De eerste 50 dagen van de kolomproeven 
geven dus waarschijnlijk een artefact weer en daarom geven de concentraties die zijn 
gemeten vanaf t=50 dagen waarschijnlijk een betere indicatie van de flux onder 
veldomstandigheden. 
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Figuur 5.22 PO4-naleveringsfluxen, bepaald op basis van metingen aan ijzerpapiertjes. De bovenste 

grafiek toont de gehele range in fosfaatfluxen, de onderste zoomt in op de lage fluxen. 
Referentie 1 en 2 = onbedekt, zand 1 en 2 = afgedekt met zand, Al-zand 1 en 2 = behandeld 
met PAX-14 en afgedekt met zand, min Fe-papier = een referentiekolom zonder ijzerpapier, 
vlok in zand = behandeling met PAX-14, gemengd met zand in de onderlaag en daar bovenop 
alleen zand. 

 
In figuur 5.23 zijn de cumulatieve fluxen in de tijd weergegeven. Ook hierin is het verschil 
tussen de verschillende behandelingen goed te zien. In de referentiekolommen is de 
cumulatieve fosfaatnaleveringsflux veruit het grootst. 
 
In tabel 5.4 zijn de berekende gemiddelde naleveringsfluxen van alle kolommen 
weergegeven. Deze zijn berekend op basis van het tweede deel van de proef (na 50 dagen), 
vanwege de eerder genoemde opstart-artefacten. De kolomproeven wijzen uit dat de 
fosfaatnaleveringsflux een factor 25 lager wordt na afdekken met 2 cm zand en nog een extra 
factor 10 als er ook PAX-14 wordt toegevoegd. De naar een jaar omgerekende flux uit de 
onbehandelde referentiekolommen bedraagt 0,44 tot 1,13 g P/m2/jaar, wat ruim minder is dan 
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de (worst case) 4 g P/m2/jaar, waarop de PAC-dosering in de praktijkproef in de Bergse 
Voorplas is gebaseerd (zie hoofdstuk 6). 
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Figuur 5.23 Cumulatieve flux van fosfaat in de verschillende kolommen. De bovenste grafiek toont de 

gehele range in cumulatieve fosfaatfluxen, de onderste zoomt in op de lage fluxen. Referentie 
1 en 2 = onbedekt, zand 1 en 2 = afgedekt met zand, Al-zand 1 en 2 = behandeld met PAX-14 
en afgedekt met zand, min Fe-papier = een referentiekolom zonder ijzerpapier, vlok in zand = 
behandeling met PAX-14, gemengd met zand in de onderlaag en daar bovenop alleen zand. 
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Tabel 5.4 De uit de kolomproeven bepaalde gemiddelde fosfaatlux, uitgedrukt in zowel PO4 als P, voor 
de verschillende behandelingen. 

Behandeling kolom Flux (mg PO4/m2/dag) Flux (mg P/m2/dag) Flux (g P/m2/jr) 
Geen (referentie 1) 9,6 3,1 1,13 
Geen (referentie 2) 3,7 1,2 0,44 
Zand 1 0,38 0,13 0,047 
Zand 2 0,16 0,053 0,019 
Al-zand 1 0,042 0,014 0,0051 
Al-zand 2 0,020 0,0067 0,0024 
Vlok in zand 0,024 0,0078 0,0028 
 

5.7 Conclusies en bevindingen uit de laboratoriumexperimenten 
 
Keuze van de actieve component 
Uit de in dit onderzoek uitgevoerde laboratoriumexperimenten blijkt polyaluminiumchloride 
(PAC) voor de Bergse Voorplas de beste keuze te zijn om als fosfaatbindende actieve 
component te combineren met een zandige afdeklaag. De belangrijkste argumenten hiervoor 
zijn:  

- Dat PAC een zeer hoog fosfaatbindend vermogen heeft; 
- Dat dit fosfaatbindend vermogen onder reducerende omstandigheden in het 

sediment behouden blijft; 
- Dat PAC, dat geen sulfaat bevat zoals aluin, niet leidt tot extra veenoxidatie; 
- Dat er geen negatieve effecten op de bodem- of waterkwaliteit zijn (mits 

compensatie voor de pH-daling plaatsvindt); 
- Dat PAC in bulk verkrijgbaar is, waardoor de kosten van PAC relatief laag zijn. 

 
Tussen de verschillende geteste PAC is geen verschil in fosfaatbindend vermogen, wanneer 
dit wordt uitgedrukt per kg aluminium. In principe kunnen daarom alle PAC als actieve 
fosfaatbindende component worden gebruikt en zal alleen de benodigde dosering afhangen 
van het aluminiumgehalte van de PAC. 
 
Toediening van PAC 
Bij de beoogde toediening van een eenmalige forse dosis PAC, is loog nodig om te 
voorkomen dat de pH van het oppervlaktewater te ver terugvalt. Uit de 
laboratoriumexperimenten blijkt dat het voor een compacte Al(OH)3-vlok, die goed met zand 
is af te dekken, nodig is om de (natron)loog te mengen met de PAC, voorafgaand aan het 
toedienen. Als de PAC eerst aan de waterkolom wordt toegediend en pas daarna de NaOH, 
ontstaat een 'fluffy' Al(OH)3-vlok, die niet met zand is af te dekken. Uit de 
laboratoriumexperimenten blijkt verder dat het fosfaatbindende vermogen van de compacte 
vlokken vergelijkbaar is met dat van de 'fluffy' vlokken. 
 
'Ageing' van Al(OH)3-vlokken 
Het fosfaatbindende vermogen van de Al(OH)3-vlokken kan door veroudering ('ageing') 
afnemen. In onze laboratoriumexperimenten bedroeg deze afname ca 30% na 6 maanden. 
De resterende adsorptiecapaciteit is hierna echter nog steeds zeer groot. Uit de literatuur 
blijkt overigens dat ook het fosfaatbindende vermogen van eventuele alternatieve actieve 
componenten zoals ijzerhydroxides (bij gebruik van FeCl3), door veroudering afneemt. 
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Aluminiumtoxiciteit 
Aluminium komt in grote hoeveelheden voor in de Nederlandse (water)bodems, grotendeels 
ingebouwd in kleideeltjes (aluminiumsilicaten), maar ook aluminiumhydroxides komen in de 
natuur voor. Op basis van theoretische overwegingen en laboratoriumtests, blijkt dat de 
opgeloste aluminiumconcentraties bij het toepassen van PAC op de waterbodem, geen 
toxische waarden bereiken, mits de pH-daling met behulp van loog wordt gecompenseerd. 
De kans dat de gevormde aluminiumhydroxides op langere termijn onder de zandlaag 
worden blootgesteld aan pH-waarden kleiner dan 4 of hoger dan 10, is zodanig klein, dat de 
risico’s van de PAC-behandeling als verwaarloosbaar mogen worden beschouwd. 
 
Effectiviteit van een zandlaag met en zonder PAC 
Uit de experimenten met doorstroomkolommen lijkt het dat de in de Bergse Voorplas 
beoogde PAX-14 dosering (1,78 kg/m2) de gewenste fosfaatbinding van 40 g P/m2 niet 
helemaal haalt (gemiddeld 27 g P/m2), mogelijk als gevolg van 'ageing' van de Al(OH)3-
vlokken. Omdat het in de Bergse Voorplas gebruikte afdekzand echter zelf ook een behoorlijk 
fosfaatbindend vermogen blijkt te hebben, bedraagt het totale fosfaatbindende vermogen van 
20 cm zand met 1,78 kg/m2 PAX-14 ongeveer 95% (38 g P/m2) van de gewenste 
fosfaatbinding. Hiermee voldoet de zandlaag met PAC dosering aan de doelstelling om de 
worst-case fosfaatflux uit de waterbodem voor ongeveer 10 jaar te fixeren. 
 
Fosfaatnalevering met en zonder afdekken en/of PAC 
Met behulp van kolomproeven is bepaald wat de grootte is van de fosfaatnaleveringflux van 
de waterbodem uit de Bergse Voorplas. Zonder afdekken of toedienen van PAC bedraagt de 
nalevering 440 tot 1130 mg P/m2/jaar, wat ruim minder is dan de (worst-case) 4000 mg 
P/m2/jaar, waarop de PAC-dosering in de praktijkproef in de Bergse Voorplas is gebaseerd. 
Na afdekken met 2 cm zand wordt deze flux al 25 maal kleiner (19 tot 47 mg P/m2/jaar) en na 
toedienen van PAC en afdekken met zand is de flux nog een factor 10 kleiner (2,4 tot 2,8 mg 
P/m2/jaar). Bij afdekken met zand en PAC is de resterende flux dus minder dan 1 ‰ van de 
berekende worst case flux en minder dan 4 ‰ van de huidige gemeten flux. 
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6 De praktijkproef 

Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven, is het doel van dit project niet alleen het onderzoeken 
maar ook het in de praktijk toepassen van een deklaag met een actieve component 
(toeslagstof) om fosfaatnalevering uit de waterbodem van een eutrofe veenplas, zoals de 
Bergse Voorplas, tegen te gaan. In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten en 
uitvoeringstadia van de in de Bergse Voorplas uitgevoerde praktijkproef kort beschreven. 

6.1 Vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijkproef 
Voorafgaand aan de uitvoering van de praktijkproef, is de uit de literatuurstudie (hoofdstuk 3), 
de laboratoriumexperimenten (hoofdstukken 4 en 5) en de monitoring vóór afdekken 
(hoofdstukken 7 en 8) verkregen informatie, in de vorm van een aantal informerende en 
adviserende memo's, vertaald naar de praktijkproef. Deze memo's zijn door het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gebruikt bij het verkrijgen 
van de watervergunning, bij het opstellen van het bestek en bij de uiteindelijke uitvoering van 
de praktijkproef. In de volgende vier (sub)paragrafen worden de betreffende memo's kort 
beschreven. 

6.1.1 Advies met betrekking tot gebruik toeslagstof bij afdekken Bergse Voorplas 
In deze memo van 23 april 2010, beantwoordt Deltares een aantal vragen van HHSK met 
betrekking tot de keuze van de in de deklaag te gebruiken actieve component (toeslagstof). 
 
- Deltares adviseert in deze memo om polyaluminiumchloride (PAC) te gebruiken (PAX-14 

van producent Kemira of Melfloc-39 van producent Melspring) en om NaOH als buffer 
tegen een te grote pH-val te gebruiken; 

- De voordelen van PAC zijn dat het goede fosfaatbindende eigenschappen heeft, 
goedkoper is dan een aantal andere actieve componenten, stabiel is onder reducerende 
omstandigheden, het niet tot veenoxidatie leidt, het niet tot verhoogde 
lanthaanconcentraties leidt, dat de pH-val kleiner is dan bij AlCl3 en dat het in de praktijk 
succesvol is gebruikt bij het oplossen van fosfaatproblemen in watersystemen; 

- De nadelen zijn dat de concentraties opgelost aluminium bij te lage (<5) of te hoge pH 
(>8-9) te hoog kunnen worden en toxisch kunnen zijn en dat de fosfaatbinding door 
'ageing' in de tijd kan afnemen; 

- Er zijn geen risico's voor bodemverontreiniging, er zijn geen risico's voor de mens en de 
risico's voor de ecologie kunnen worden beheerst door een goede controle en 
beheersing van de pH; 

- Deltares adviseert om het zo aan te brengen dat de gevormde aluminiumhydroxide in 
direct contact is met de waterbodem en door het zand van de waterkolom is gescheiden; 

- Deltares adviseert om een dosering van 1,85 kg/m2 PAX-14 of 1,73 kg/m2 Melfloc-39 te 
gebruiken om de eerder berekende 'worst case' fosfaatnaleveringsflux van 4 g P/m2 per 
jaar voor 10 jaar vast te leggen in/onder de zandlaag. Zowel bij PAX-14 als bij Melfloc-39 
moet gelijktijdig 1,2 liter natronloog (5 M) per m2 worden toegediend om de pH niet lager 
dan 6 te laten zakken; 

- Bij een PAC dosering van respectievelijk 1,85 en 1,73 voor PAX-14 en Melfloc-39 is voor 
het behandelen van 40 ha, 741 ton PAX-14 of 691 ton Melfloc-39 nodig. De totaal 
benodigde hoeveelheid natronloog (5 molair) bedraagt hierbij 480 m3; 

- De kosten van PAX-14 bedragen circa € 210,- per ton, die van Melfloc-39 circa € 225,- 
per ton. Op 40 ha zijn de kosten voor PAC dan circa € 155.500,- (ex BTW). NaOH kost 
circa € 200,- per m3. De totale kosten van natronloog zijn dan circa € 68.500,-. De totale 
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kosten van toepassing van PAX-14 of Melfloc-39 bedragen daarmee circa € 5.600,- per 
ha en circa € 224.000,- per 40 ha; 

- Deltares adviseert om bij de aankoop van de PAC en natronloog te streven naar in bulk 
verkrijgbare, zo min mogelijk verontreinigde, producten. 

6.1.2 Effecten en veroudering van aluminium in sediment 
In deze memo van 29 maart 2010, wordt door Deltares ingegaan op een aantal 
aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van aluminiumchloride als actieve 
component (toeslagstof) bij het afdekken van de Bergse Voorplas: 
 
- Met betrekking tot eventuele effecten van aluminiumchloride direct na toevoeging van 

het oppervlaktewater, constateert Deltares dat zowel FeCl3 als AlCl3 frequent zijn 
toegepast in de praktijk. In de meeste gevallen leidden ook behoorlijke doses niet tot 
extreme pH-daling in het natuurlijke systeem. In een aantal gevallen is hierbij 
tegelijkertijd loog toegevoegd of is een combinatie van aluminaat en aluminiumchloride 
toegepast. Er zijn nooit acute effecten gerapporteerd en pH-dalingen van één pH-
eenheid zijn zeer tijdelijk. Op vrij korte termijn (minder dan een week) wordt de 
oorspronkelijke pH weer bereikt. 

- Met betrekking tot de effecten van aluminium op langere termijn, constateert Deltares dat 
 de gevormde aluminiumhydroxide, bij de beoogde aanpak in de Bergse Voorplas, op de 

waterbodem terechtkomt, waar de pH circa 7 is. Bij deze pH lost aluminiumhydroxide 
nauwelijks op. AlCl3 is frequent toegepast in meren en er zijn tot nu toe geen schadelijke 
effecten door aluminium gerapporteerd.  

 
Afname van de fosfaat-adsorptiecapaciteit door veroudering van aluminiumhydroxide, is in de 
betreffende memo niet meer behandeld, maar uit het literatuuronderzoek (paragraaf 3.5) en 
het eigen onderzoek (paragraaf 5.4), is de volgende informatie afgeleid met betrekking tot 
veroudering ('ageing') van aluminiumhydroxides: In de literatuur is veroudering en de 
daarmee gepaard gaande afname van de fosfaat-adsorptiecapaciteit inderdaad vastgesteld 
(tot 75% na 3 maanden). Echter in aanwezigheid van opgelost fosfaat in het poriewater van 
het sediment bleek er juist sprake te zijn van een lichte toename van de fosfaat-
adsorptiecapaciteit. Uit ons eigen verouderingsexperiment blijkt dat bij de 
fosfaatconcentraties die in het poriewater van het sediment van de Bergse Voorplas heersen, 
de afname ca. 30% in 6 maanden bedraagt. De resterende fosfaat- bindingscapaciteit is 
hiermee na 'ageing' nog steeds hoog. 
 
Naast deze memo, heeft Deltares berekeningen uitgevoerd met een blootstellingsmodel, 
gebaseerd op het model Sedisoil. Hiermee werd de blootstelling van in de Bergse Voorplas 
zwemmende kinderen aan opgeloste aluminiumconcentraties in het oppervlaktewater 
geschat. 
Voor deze (worst-case) blootstellingsberekeningen werd uitgegaan van 30 maal zwemmen 
per jaar, een waterinname van 50 ml per keer zwemmen, een lichaamsgewicht van 20 kg en 
een aluminiumconcentratie in het water van 3 mg/l. De berekende blootstelling bedroeg 
slechts 0,43% van de door de WHO/FAO als maximum gestelde wekelijkse inname van 1 mg 
Al per kg lichaamsgewicht. Deze inname van aluminium door zwemmen in de Bergse 
Voorplas, tijdens de uitvoering van de maatregelen, valt ook in het niet bij de actuele 
wekelijkse aluminium-inname in Nederland. Deze ligt namelijk tussen 0,7 en 2,3 mg Al/kg 
lichaamsgewicht (bron: gezondheidsnet.nl). 
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6.1.3 Schatting van de inzjiging in de Bergse Voorplas 
In deze memo van 8 april 2010, is beschreven op welke wijze door Deltares is bepaald of, en 
zo ja waar, er in de Bergse Voorplas sprake is van inzijging. In deze zones is toepassing van 
een fosfaatbindende actieve stof namelijk niet zinvol om fosfaatnalevering uit de waterbodem 
tegen te gaan. 
In de memo wordt geconcludeerd dat inzjiging in de Bergse Voorplas inderdaad voorkomt en 
dat deze varieert van ca. 0,2 mm/dag in het zuid-westen (Prins Bernhardkade) tot ca. 0,8 
mm/dag in het noorden (tegen de Strekkade). Op jaarbasis betekent dit een water verlies van 
ca 100.000 m3 via inzijging. Deze valt in het niet bij de hoeveelheid (dijkse) kwel die uit de 
Rotte moet worden verondersteld om de waterbalans sluitend te krijgen (ca 2.000.000 
m3/jaar). 
 
Met betrekking tot het toevoegen van een actieve stof aan de afdekkende zandlaag, wordt 
geconcludeerd dat toevoegen vooral zinvol is in de kwelzone langs de Rotte, in het zuiden 
van de Bergse Voorplas en in het midden (tot het eiland). In het noordelijke deel (vanaf 
Weissenbruchlaan tot twee/derde Strekkade) wordt toevoeging van een actieve stof minder 
zinvol geacht, vanwege de grotere inzijgingsflux (ca 25 cm/jaar) in dit deelgebied. 
 
Op basis van de memo werd een kaart van de Bergse Voorplas opgesteld, waarin de zones 
van zinvolle toepassing van een actieve (fosfaatbindende) stof gearceerd zijn weergegeven 
(zie figuur 6.1). Het betreft de zones waar kwel op treedt (langs de Rotte) en zones waar 
weinig tot geen inzijging plaatsvindt (zones in het zuiden (wel) en midden van de Bergse 
Voorplas (eventueel)). 
 

 
Figuur 6.1 Kaart van de Bergse Voorplas, met gearceerd de zones van zinvolle toepassing van een 

actieve (fosfaatbindende) stof. De vakken B1 en B2 zijn vakken die al in 2002, tegelijkertijd met 
de Bergse Achterplas, zijn afgezand. 
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6.1.4 Zware metalen bij gebruik van PAC en NaOH in de Bergse Voorplas 
In deze memo van 5 augustus 2010, wordt berekend in hoeverre de in verschillende 
beschouwde polyalumniumchlorides (PAX-14, PAX-18 en Melfloc-39) en in NaOH 
voorkomende gehaltes aan zware metalen, kunnen leiden tot overschrijding van normen in 
het sediment of in het water van de Bergse Voorplas. 
Uit de berekeningen blijkt, dat de beoogde dosering van PAC bij het afdekken van de Bergse 
Voorplas niet zal leiden tot een onacceptabele verhoging van de gehalten van zware metalen 
in de waterbodem. Ook met betrekking tot het oppervlaktewater wordt geconcludeerd dat het 
gebruik van de beschouwde PACs en NaOH niet zal leiden tot overschrijding van KRW-
normen van de meeste zware metalen. 
Alle beschouwde PACs voldoen daarmee aan het criterium dat de zware metalen in deze 
producten niet zullen leiden tot normoverschrijding in sediment of water. 

6.2 Vergunningen en risico’s voor de omgeving 
De belangrijkste vergunning voor het toepassen van een toeslagstof in oppervlaktewater is de 
watervergunning. Deze taak was, in het geval van de Bergse Voorplas, belegd bij HHSK. Een 
belangrijk uitgangspunt van de watervergunning is dat de waterkwaliteit niet mag 
verslechteren. 
 
Tijdens het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3) is al contact gezocht met de 
vergunningverlenende instantie (HHSK), om enerzijds vanaf het begin draagvlak te creëren 
en anderzijds te weten welke vragen en onduidelijkheden er bij de vergunningverleners leven 
en welke risico’s zij zien. Naar aanleiding van deze overleggen zijn de volgende aspecten in 
het literatuuronderzoek en de laboratoriumexperimenten meegenomen: 
 
- Waarom wordt gekozen voor het toepassen van een toeslagstof? En waarom die 

specifieke toeslagstof?; 
- Levert het gevaar voor de omgeving (mens en dier) op?; 
- Wat zijn de korte en lange termijn effecten van het toevoegen van de toeslagstof?; 
- Wat zijn de korte en lange termijn risico’s en hoe worden deze beheerst? 

 
Veel van deze aspecten zijn in de vorm van een aantal memo's behandeld (zie vorige 
paragraaf). In de waterwet-vergunningaanvraag, zijn bovenstaande vragen uitgebreid 
beantwoord. In de uiteindelijke waterwetvergunning zijn voorschriften/voorwaarden 
opgenomen voor: 
 
- Het aanbrengen van de toeslagstof; 
- Signaleringswaarden voor de zuurgraad (pH tussen 6 en 8,5), de concentratie opgelost 

aluminium (< 48 µg Al/l) en de chlorideconcentratie (< 400 mg/l); 
- Bemonstering en analyse van pH, aluminium- en chlorideconcentraties in het water; 
- Logboek en evaluatie. 

 
Het totale traject voor het verkrijgen van de watervergunning heeft ongeveer een jaar in 
beslag genomen. Door duidelijke informatie richting de omgeving en andere betrokken 
partijen zijn in het geheel geen bezwaren binnengekomen op de watervergunning. 

6.3 Het bestek 
Voor de uitvoering van het werk is begin 2010 gestart met het opstellen van een traditioneel 
bestek, waarbij is aanbesteed op economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naast de 
prijs, die voor 60% meetelde, is een ‘plan van aanpak’ beoordeeld en gescoord op de 
volgende punten: 
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- De projectbeheersing; 
- De omgevingsaspecten; 
- Een concept-werkplan voor het aanbrengen van de afdeklaag van zand en het 

aanbrengen van de toeslagstof. 
 
Het ‘plan van aanpak’ heeft voor 40% meegeteld bij de eindscore. Tijdens het schrijven van 
het bestek is veel tijd gestoken in het helder en duidelijk neerzetten van de vraagspecificatie. 
Op basis van een risico-inventarisatie is onder andere een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
en is de watervergunning voor het toepassen van de toeslagstof door de opdrachtgever 
(HHSK) verzorgd. Het regelen van overige vergunningen en toestemmingen is in het bestek 
bij de aannemer belegd. Er is ook getracht alleen resultaatsverplichtingen op te nemen en 
geen wijze van uitvoering voor te schrijven. 

6.4 De aanbesteding  
Op basis van de besteksraming is het werk nationaal aanbesteed volgens de ARW2005. In 
totaal hebben ongeveer 10 grote aannemers het bestek gedownload. Uiteindelijk heeft dit 
geleidt tot 1 inschrijving van Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel uit Schagen. 
Het werk is gegund en uitgevoerd voor een bedrag van circa € 3 miljoen. 
 
Na de aanbesteding is gekeken naar de redenen waarom de andere grote aannemers geen 
inschrijving hebben gedaan op dit werk. Het vermoeden bestaat dat het innovatieve 
onderdeel, het aanbrengen van de toeslagstof (PAC), een belangrijke rol heeft gespeeld bij 
het wel of niet inschrijven van aannemers. We denken echter niet dat de prijs bij meerdere 
inschrijvingen lager zou zijn uitgevallen dan waarvoor het werk nu is uitgevoerd. De slecht 
vanaf de openbare weg bereikbare Bergse Voorplas, in combinatie met het aanbrengen van 
een toeslagstof, beperkt de uitvoeringsalternatieven voor het realiseren van het werk en stuwt 
daarmee het afprijzen van de risico’s naar boven. 

6.5 De uitvoering 
Na een intensieve voorbereiding en een lang communicatietraject met de omgeving (zie 
paragraaf 6.7), is in februari 2011 gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het 
project. In totaal zijn er vier werklocaties ingericht. In maart 2011 is het materieel voor het 
grootste gedeelte aangevoerd via de Rotte en in de Bergse Voorplas gehesen. Begin april 
2011 is gestart met het aanbrengen van de toeslagstof en het zand. 

6.5.1 Het aanbrengen van de toeslagstoffen 
Voor het aanbrengen van de toeslagstof heeft de aannemer er voor gekozen om de mix van 
polyaluminiumchloride (PAX-14) en de natronloog (8 molair) op het werk te vervaardigen door 
middel van een dwangmenger (figuur 6.2). Met tankauto's zijn natronloog en 
polyaluminiumchloride aangevoerd. Vanuit de tankauto's zijn deze vloeistoffen overgepompt 
naar grote voorraadvaten, die in beunbakken waren geplaatst op de Bergse Voorplas. Vanuit 
deze grote voorraadvaten is steeds een batch (dagvoorraad) van de mix van 
polyaluminiumchloride en natronloog gemaakt met een pH van 7,5 à 8. Voor het met loog 
neutraliseren van de polyaluminiumchloride is een specifieke werkwijze noodzakelijk, omdat 
de polyaluminiumchloride bij het neutraliseren door een bijna vaste fase gaat. Er is zeer veel 
mengenergie nodig om deze fase te passeren en een verpompbare vloeistof te verkrijgen. De 
dwangmenger leverde deze mengenergie. Zonder een dwangmenger stagneert het 
mengproces en ontstaat een niet verpompbare korrelige bijna vaste fase met de consistentie 
van 'verse kaas'. 
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Figuur 6.2 De dwangmenger waarmee de PAC en de NaOH werden gemengd. 
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De mix van PAC en loog is vervolgens vanuit de dwangmenger in kleinere voorraadvaten 
overgepompt om verwerkt te worden. Uit deze voorraadvaten is het mengsel middels een 
drijvende leiding (zie figuur 6.3) via een sproeibalk direct in het water toegepast (figuur 6.4). 
 

 
Figuur 6.3 De drijvende leiding waarmee de mix van PAC en NaOH naar de sproeiboot werd geleid. 
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Figuur 6.4 De sproeibalk waarmee de mix van PAC en NaOH werd toegediend 
 
Gedurende het toedienen van de mix van PAC en NaOH heeft er in de Bergse Voorplas geen 
grote pH-val plaatsgevonden: de pH is constant gebleven. Verder hebben zich geen 
bijzonderheden voorgedaan. Ook de opgeloste aluminiumconcentraties bleven onder de in de 
vergunning gestelde maximaal toegestane concentratie van 48 µg/l. 
 
Om de veiligheid te vergroten hebben de bovenstaande werkzaamheden allemaal op het 
water plaatsgevonden. Door deze werkwijze is contact van omwonenden met de toeslagstof 
tot een minimum beperkt. 
 
De toeslagstof is in het kwelgevoelige deel (ca. 1/3 deel) van de Bergse Voorplas (langs de 
Rotte) toegepast met een dosering van 1,78 kg/m2 (figuur 6.5, vak TS 1, blauw) en daarnaast 
met een dosering van 0,89 kg/m2 (figuur 6.5, vak TS 2, rood) in het vak in het zuid-westen 
van de plas. Na aanbrengen van de toeslagstof is het behandelde oppervlak afgezand met 
een laag zand van 20 cm. 
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Figuur 6.5 De vakken waar de mix van PAC en NaOH is toegepast. In het blauwe vak bedraagt de PAC-

dosering 1,78 kg/m2 en in het rode vak 0,89 kg/m2. 
 

6.5.2 Het aanbrengen van de zandlaag 
Voor het afdekken van de Bergse Voorplas was ruim 100.000 m3 zand nodig. Dit zand is per 
as aangevoerd naar een locatie aan de Rotte, waarna het zand via kleine beunbakken naar 
een overslaglocatie nabij de Bergse Voorplas is gevaren. Hier is het zand door middel van 
een zandpers via een persleiding naar het sproeiponton geperst. Het zand is in meerdere 
dunne lagen op de bodem van de Bergse Voorplas aangebracht tot een dikte van 20 cm. 
Tijdens de uitvoering is getracht het proces van het aanbrengen van de toeslagstof en zand 
zo optimaal te laten lopen, door onder andere in vakken te werken en een constante aanvoer 
van zand en toeslagstof te hebben. Daarnaast zijn er in het bestek voorwaarden aan het te 
gebruiken zand gesteld met betrekking tot de korrelgrootte (D50 > 250 µm), het slibgehalte 
(maximaal 5% < 63 µm) en het chloridegehalte (< 200 mg/kg). Grover zand blijft na het 
aanbrengen beter liggen. Indien opwoeling van zand door scheepvaart plaatsvindt, zal het 
zand ook sneller weer neerslaan. Daarnaast zal er door het lage slibgehalte van het zand 
weinig of geen vertroebeling plaatsvinden. 

6.6 Evaluatie en monitoring 
Naast het feit dat evaluatie een voorwaarde is in de waterwetvergunning, is het belangrijk om 
de fysisch/chemische waterkwaliteit in zowel de Bergse Voor- als Achterplas maandelijks te 
blijven monitoren. Naast de reguliere maandelijkse monitoringsactiviteiten, zullen jaarlijks 
vegetatie- en visstandopnames worden uitgevoerd. 
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Voor de komende jaren zijn, naast bovengenoemde opnames, aanvullende 
monitoringactiviteiten voorzien om antwoord te kunnen geven op de vraag 'Hoe ontwikkelt 
zich het fosfaatfront in de zandlaag?' en daarmee op de vraag 'Hoe lang blijven de zandlaag 
en de combinatie van de toeslagstof en zandlaag effectief in het tegengaan van de 
fosfaatnalevering uit de waterbodem?' 
 
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, adviseert Deltares om de komende 
jaren, (jaarlijks of 2-jaarlijks) ongestoorde kolommen te steken van de zandlaag en de 
onderliggende waterbodem in het vak met de hoge PAC-dosering, het vak met de halve PAC-
dosering en in een deel met alleen zand. In deze kolommen dienen dan het poriewater en de 
vaste fase te worden geanalyseerd op de wijze zoals beschreven in paragraaf 8.8. 
Door dit in het begin jaarlijks te doen, kan men zich een beeld vormen van de verplaatsing 
van het fosfaatfront in de tijd. Wanneer deze verplaatsing langzaam blijkt te zijn, kan de 
monitoringfrequentie wordt verlaagd naar 2-jaarlijks. 

 
De meetdata die in de afgelopen jaren zijn verzameld, zullen de komende jaren verder 
worden aangevuld. Aan de hand van deze data wordt de ontwikkeling van de waterkwaliteit in 
de gaten gehouden en kan bepaald worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de 
waterkwaliteit in stand te houden en/of te verbeteren.  

6.7 Communicatie 
Communicatie met de omgeving is een essentieel onderdeel geweest in dit project. De 
Bergse Voorplas ligt in een druk bevolkt deel van Rotterdam, deelgemeente Hillegersberg. 
De Bergse Voorplas is slechts beperkt vanaf de openbare weg bereikbaar. Aan de noordzijde 
van de plas ligt de Straatweg met veel bebouwing. Daarnaast wordt de plas gebruikt als 
recreatieplas door een groot aantal watersport- en scoutingverenigingen. Direct bij de start 
van het project in 2009, is contact gezocht met de grote groepen belanghebbenden en is een 
inventarisatie gemaakt van mogelijke knelpunten. Deze knelpunten hebben we in de vier 
uitgebrachte nieuwsbrieven opgenomen en uitgelegd. Naast het uitbrengen van de 
nieuwsbrieven, zijn er twee informatie-avonden georganiseerd. Deze avonden zijn redelijk 
bezocht. Uit de vragen en opmerkingen kan worden geconcludeerd dat veel mensen 
tevreden waren over de informatievoorziening. 
 
Tijdens de uitvoering is de verantwoordelijkheid van de uitvoeringscommunicatie belegd bij 
de aannemer. Op gezette tijden heeft de aannemer de verenigingen geïnformeerd over de 
planning en de te verwachte werkzaamheden nabij de verenigingen. Door een duidelijk 
aanspreekpunt bij zowel de aannemer als bij de opdrachtgever (HHSK) zijn vragen en 
meldingen steeds binnen twee werkdagen opgepakt en teruggemeld. Dit heeft geresulteerd in 
wederzijds respect voor elkaars problemen en uitdagingen. 
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7 Beschrijving van de monitoringactiviteiten 

7.1 Monitoring in verschillende projectfasen 
Om het effect van het aanbrengen van een laag zand met een actieve component in de 
Bergse Voorplas goed te kunnen beoordelen, is monitoring noodzakelijk. Het is daarbij van 
belang om de situatie in de Bergse Voorplas vóór, tijdens en na de uitvoering van de 
maatregelen goed in kaart te brengen. In de volgende paragrafen is beschreven welke 
monitoringactiviteiten in welke fase zijn uitgevoerd. 

7.1.1 Monitoring vóór de uitvoering van de maatregelen 
Vóór de uitvoering van de maatregelen zijn de volgende monitoringactiviteiten uitgevoerd: 
 
- Reguliere waterkwaliteitsmonitoring (chemisch en ecologisch) door het 

hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De resultaten van deze 
reguliere monitoring worden in dit rapport niet gerapporteerd; 

- Een vlakdekkende bepaling van de waterbodemkwaliteit in de Bergse Voorplas, 
beschreven in paragraaf 7.2; 

- Een eenmalige bepaling van de oppervlaktewaterkwaliteit op meer locaties dan de 
reguliere monitoringpunten, beschreven in paragraaf 7.3; 

- Een algengroei-potentie test om de biobeschikbaarheid en limitatie van nutriënten te 
meten, beschreven in paragraaf 7.4; 

- Bepaling van de grondwaterkwaliteit in de dijk tussen de Rotte en de Voorplas, 
beschreven in paragraaf 7.5; 

- Bemonstering van een aantal ongestoorde sedimentkolommen in de Bergse Voor- en 
Achterplas en analyse hierin van de sediment- en poriewaterkwaliteit, beschreven in 
paragraaf 7.6. 

7.1.2 Monitoring tijdens de uitvoering van de maatregelen 
De aannemer is begin april 2011 gestart met het toedienen van de mix van PAX-14 en NaOH 
en het afdekken met zand. Medio juni waren de beoogde vakken behandeld en met zand 
afgedekt. Het aanbrengen van de zandlaag op de overige delen van de Bergse Voorplas is 
begin oktober afgerond. 
Tijdens het toedienen van de mix van PAX-14 en NaOH had de aannemer de verplichting om 
een aantal waterkwaliteitsparameters te monitoren. Voor dit rapport zijn vooral de vanuit deze 
verplichting gemeten opgeloste aluminiumconcentraties en fosfaatconcentraties interessant. 
Voor aluminium was een grenswaarde van 48 µg/l gesteld, vanwege de potentiële toxiciteit 
van opgelost aluminium. 
Fosfaat in de waterkolom wordt tijdens het toedienen van de mix van PAX-14 en NaOH 
weggevangen uit de waterfase, wat in de monitoring zichtbaar zou moeten worden in lagere 
totaal-fosfaatconcentraties en vooral lagere opgeloste fosfaatconcentraties. De relevante 
metingen zijn verder beschreven in paragraaf 7.7. 

7.1.3 Monitoring kort na de uitvoering van de maatregelen 
Direct na het toedienen van de mix van PAX-14 en NaOH en het aanbrengen van de 
zandlaag, is de waterbodem van de Bergse Voorplas één grote 'zandvlakte'. Het bodemleven 
moet zich hier in de loop van de tijd weer ontwikkelen. Monitoring van de bodemecologie kort 
na de uitvoering van de maatregelen was daarom niet zinvol. 
De monitoring kort na de uitvoering van de maatregelen is daarom beperkt tot het 
bemonsteren van een aantal ongestoorde waterbodemkolommen (zand plus onderliggende 
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sliblaag) en het monitoren van de chemische oppervlaktewaterkwaliteit. Voor dit laatste is 
gebruik gemaakt van de reguliere monitoring van HHSK. In paragraaf 7.8 wordt de monitoring 
kort na de uitvoering van de maatregelen nader beschreven. 

7.1.4 Monitoring langere tijd na de uitvoering van de maatregelen 
Lange-termijn monitoring valt, vanwege de beperkte looptijd van het project, buiten de 
reikwijdte van dit project. Omdat de Bergse Achterplas echter in 2002 gedeeltelijk is 
gebaggerd en bijna volledig is afgezand, was het mogelijk om een beeld te krijgen van de 
effecten van afzanden zonder actieve component op een iets langere termijn (8 jaar) dan de 
projectperiode. Hiertoe is een aantal ongestoorde waterbodemkolommen (zand plus 
onderliggend slib/veen) in de Bergse Achterplas gestoken en geanalyseerd. In paragraaf 7.9 
zijn deze bemonstering en analyse beschreven. 

7.2 Bemonstering en karakterisering van de waterbodem in de Bergse Voorplas vóór 
het afdekken 

7.2.1 Bemonstering 
Omdat de bemonstering van de toplaag van de Bergse Voorplas niet bedoeld is voor het 
verkrijgen van vergunningen, certificaten of andere ‘bewijslast’, maar slechts voor het 
verkrijgen van een algemene indruk van de sedimentkwaliteit, is besloten de bemonstering uit 
te voeren volgens de monsternamestrategie van de (destijds nog niet vastgestelde) Ontwerp 
NEN 5720:2009. De Bergse Voorplas valt hierbij in de categorie ‘Onverdacht, overige 
wateren, niet-lintvormig’. De vereiste monstername-inspanning die hoort bij deze strategie, is: 
 
Aantal vakken (afgerond op hele getallen) = (oppervlakte in ha); 
Aantal boringen = 6 per vak. 
 
De Bergse Voorplas als geheel heeft een oppervlakte van ca 57 ha, maar het deel waarvan 
de kwaliteit dient te worden vastgesteld (het met een deklaag af te dekken deel) bedraagt ca. 
40 ha. Dit betekent dat het aantal vakken afgerond 6 bedraagt en het aantal boringen 36. 
De Ontwerp NEN5720:2009 schrijft verder voor dat bij het maken van de vakindeling 
rekening moet worden gehouden met het feit dat de vakken van ongeveer gelijke grootte zijn 
en dat de boringen volgens een gelijkmatig verdeeld patroon over het monstervak dienen te 
worden gezet. 
De monstername is in opdracht van Deltares uitgevoerd door Grontmij op 23 en 24 
september 2009. Op elk monsterpunt is de bovenste 10 cm van de waterbodem bemonsterd 
met een Van Veen-happer. Op elk monsterpunt zijn op deze wijze 2 potten van 800 ml gevuld 
met sediment. 

7.2.2 Karakterisering 
De monsters van de toplaag van de waterbodem van de Bergse Voorplas die op 23 en 24 
september 2009 zijn genomen, zijn in het Deltares laboratorium geanalyseerd. 
Voorafgaand aan de analyses, is per monstervak een mengmonster gemaakt van de 6 
binnen het vak genomen individuele monsters. Na drogen bij 105°C zijn de volgende 
analyses uitgevoerd: 

- De korrelgrootteverdeling. Deze is bepaald met een Malvern 2000 mastersizer. 
- Kalk- en vochtgehalte. Met TGA (LECO TGA 701) zijn de gehaltes vocht en kalk 

bepaald. Het gewichtsverlies bij 105ºC, 450ºC, 550ºC, 800ºC en 1000ºC is bepaald met 
een geautomatiseerde thermogravimetrische analyse (TGA). 

- Het totaal koolstof- (C), organische koolstof- (OC) en het totaal zwavelgehalte (S) zijn 
gemeten op de LECO CS Analyser SC632 LC. Het organische koolstofgehalte is 
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berekend uit het verschil tussen het totaal koolstof- en het anorganische 
koolstofgehalte; deze laatste is gemeten nadat het monstermateriaal bij 550°C is 
uitgestookt. 

- Totaalgehaltes door middel van een HF-destructie; de volgende elementen zijn 
gemeten met een SPECTRO CIROSCCD ICP-OES: Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, 
Sr en Ti. 

 
De resultaten van deze bemonstering en analyse zijn beschreven in paragraaf 8.2. 

7.3 Bemonstering en analyse van het oppervlaktewater in de Bergse Voor- en 
Achterplas vóór het afdekken 

7.3.1 Bemonstering 
Om een algemeen beeld te krijgen van de chemische samenstelling van het oppervlaktewater 
in de Bergse Plassen, is het water van de Bergse Voorplas en Bergse Achterplas op 23 
september 2009 op drie plaatsen in de Bergse Voorplas en drie plaatsen in de Bergse 
Achterplas bemonsterd. Daarnaast is het water van de Rotte op 1 plaats bemonsterd. Op elk 
punt is vanaf het wateroppervlak een fles van 1 liter met water gevuld. 
Daarnaast is op 26 november 2009 water bemonsterd uit de afvoersloot van de 
defosfateringsinstallatie, bij de waterinlaat van de Bergse Achterplas. Dit water is gebruikt in 
verschillende experimenten waarbij de algemene samenstelling representatief is voor de 
Bergse Plassen maar waar het fosfaatgehalte laag (0,04 mg P/L) is. 

7.3.2 Analyse 
De watermonsters van de Bergse Voorplas die op 23 september 2009 zijn genomen, zijn in 
het Deltares laboratorium geanalyseerd. Deze analyse betrof onder meer de concentraties 
van Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, en S met ICP-OES. 
De resultaten van deze bemonstering en analyse zijn beschreven in paragraaf 8.3. 

7.4 Biobeschikbaarheid en limitatie van nutriënten 
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard monitort de ecologie in de 
Bergse Plassen op reguliere basis (vis, macrofauna, fytoplankton en macrofyten). Aanvullend 
op deze reguliere monitoring werd het zinvol geacht om specifiek te kijken naar de 
biobeschikbaarheid en limitatie van nutriënten, omdat het water in de Bergse Plassen minder 
fytoplankton bevat dan verwacht mag worden op basis van de aanwezige concentraties 
fosfaat. Twee mogelijke verklaringen hiervoor zin: 1) het aanwezige fosfaat is niet 
biobeschikbaar of 2) het systeem wordt niet door fosfaat gelimiteerd. 
 
Met een recent door Grontmij ontwikkelde biobeschikbaarheidstest, is verklaring 1 getoetst. 
De biobeschikbaarheid van fosfaat is afgeleid uit de yield (de hoogst bereikte dichtheid) van 
een testalg in tests op gefiltreerd water uit de Bergse Plassen. Aan dit water zijn alle 
nutriënten, behalve P, in overmaat toegevoegd. De test is voortgezet tot het ogenblik dat er 
geen toename van de testalgen meer zichtbaar was; dit duurde 2 à 3 weken. Aangenomen 
wordt, dat vanaf dit ogenblik de beschikbare fractie van het fosfaat geheel door de testalg is 
opgenomen. Fosfaat dat dan nog niet is opgenomen, komt kennelijk op de betreffende 
tijdschaal niet beschikbaar voor de testalg en wordt in dit rapport “niet-biobeschikbaar” 
genoemd. 
De tests zijn op 17 juni en 7 september 2009, in opdracht van Deltares, in viervoud door 
Grontmij uitgevoerd in 50 ml erlenmeyers met 30 ml medium in een incubator bij continu licht 
met een niet-limiterende intensiteit van ongeveer 120 - 150 OEm-2s-1, een temperatuur van 
23°C en een menging door roeren met 200 tpm. Het verloop van de algendichtheid is gevolgd 
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door het meten van in vivo chlorofyl-fluorescentie. Chlorofyl is een voor algen specifiek 
pigment, zodat storing door eventuele in het monster voorkomende kleurstoffen minimaal is. 
 
Verklaring 2 (nuriëntenlimitatie) is getest met behulp van nutriënten-verrijkingstests. In deze 
tests wordt de reactie van natuurlijk fytoplankton of van een testalg gemeten op verrijking met 
N, met P of met alle voor algengroei vereiste nutriënten. Als verrijking met een bepaald 
nutriënt tot een hogere groeisnelheid van de algen leidt in vergelijking met de onverrijkte 
conditie, dan betekent dit dat het betreffende nutriënt groeilimiterend was. 
Er zijn twee types nutriëntenlimitatietests uitgevoerd: met het van nature aanwezige 
fytoplankton en met een testalg. Dit laatste is gedaan, omdat met natuurlijk fytoplankton soms 
sterk variabele meetresultaten worden verkregen, vanwege aangroei, kolonievorming en niet-
homogene verdeling van het fytoplankton bij de start van de test. In de tests met natuurlijk 
fytoplankton is het watermonster vooraf gezeefd over 0,05 mm gaas om zoöplankton te 
verwijderen. In de tests met de testalg is het watermonster over een 0,45 µm filter gefilterd, 
waardoor ook het natuurlijk fytoplankton wordt verwijderd. Daarna is het watermonster geënt 
met de testalg Raphidocelis subcapitata. Het entvolume was zo laag dat de meekomende 
nutriënten verwaarloosbaar zijn. De tests zijn uitgevoerd in 50 ml erlenmeyers met ± 30 ml 
medium in een incubator bij continu licht met een niet-limiterende intensiteit van ongeveer 
120-150 OEm-2s-1, een temperatuur van 23°C en een menging door roeren met 200 tpm. Per 
behandeling zijn drie test-erlenmeyers ingezet. Het verloop van de algendichtheid is gevolgd 
door het meten van in vivo chlorofyl-fluorescentie met een Victor Wallac plate-reader. De 
testen zijn uitgevoerd op watermonsters, genomen op 4 tijdstippen in het jaar: juni 2009, 
september 2009, november 2009 en april 2010. 
 
De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde biobeschikbaarheids- en nutriëntenlimitatie-
tests zijn beschreven in paragraaf 8.4. Voor detailinformatie wordt verwezen naar Grontmij 
(2010). 

7.5 Bemonstering en analyse van het grondwater in de peilbuis in de Rottedijk 
Om een beter beeld te krijgen van de waterbalans van de Bergse Voorplas, is parallel aan het 
onderhavige project een klein aanvullend project uitgevoerd waarin zeldzame aardmetalen 
zijn gemeten (Verheul, 2011). In dit aanvullende project zijn grondwatermonsters genomen in 
een peilbuis (tabel 7.1) in de dijk tussen de Rotte en de Bergse Voorplas. 
 
Tabel 7.1 Gegevens grondwaterpeilbuis. Coördinaten in decimale graden. 
Locatie Coördinaten (ºNB) Coördinaten (ºOL) Diepte filter 
Rottedijk 51,9509584 4,49963 3 m -mv 
 
Tussen april 2009 en april 2010 werd in de peilbuis maandelijks een grondwatermonster 
genomen. Deze grondwatermonsters zijn behalve op zeldzame aarden, ook geanalyseerd op 
onder meer HCO3

-, DOC, Al, Ca, Fe, Mn, Na, P, S, SO4, Si en Cl-. 
De resultaten van deze bemonstering en analyse zijn beschreven in paragraaf 8.5. 

7.6 Bemonstering en analyse van een aantal ongestoorde waterbodemkolommen in de 
Bergse Voorplas vóór het afdekken 

7.6.1 Het steken van de ongestoorde waterbodemkolommen 
Op 26, 27 en 30 november 2009 heeft Deltares ongestoorde kolommen gestoken van de 
waterbodem in de Bergse Voorplas. De kolommen zijn op 3 locaties binnen de Bergse 
Voorplas gestoken. In tabel 7.2 zijn de coördinaten van deze locaties weergegeven en in 
figuur 7.1 zijn de locaties op de kaart weergegeven. 
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Tabel 7.2  Gegevens van de monsternamelocaties van de ongestoorde waterbodemkolommen in de 

Bergse Voorplas vóór het afdekken. Coördinaten in decimale graden. 
Locatie 
nr. 

locatienaam meetcode Coördinaten 
(ºNB) 

Coördinaten 
(ºOL) 

Waterdiepte 
(cm) 

4 Voorplas W 4VW 51,951944 4,492777 190 
5 Voorplas N 5VN 51,954166 4,498888 180 
6 Voorplas O 6VO 51,948888 4,496666 170 
 
 

 
Figuur 7.1 De locaties in de Bergse Voorplas (rechts) en de Bergse Achterplas (links) waar ongestoorde 

waterbodemkolommen zijn gestoken (bron achtergrond: Google Maps). 
 
Op elke locatie werden 6 kolommen verzameld (genummerd 1 t/m 6). De kolommen zijn 
handmatig vanaf een klein ponton gestoken met doorzichtige kunststof buizen met een 
diameter van 10 cm (zie figuur 7.2). Waar mogelijk, zijn de kolommen in de Bergse Voorplas 
gestoken tot in het veen onder de sliblaag. De kolommen zijn inclusief het bovenstaande 
water rechtop vervoerd naar het Deltares-laboratorium in Utrecht. 
 
Naast de ongestoorde kolommen is op elke locatie in de Bergse Voorplas nog een emmer 
sediment van de toplaag bemonsterd met behulp van een Van Veen-happer. 
 
In september 2010 is op dezelfde wijze nog een keer bemonsterd op locatie 6VO in de 
Bergse Voorplas, omdat deze locatie het dichtst bij de Rotte ligt en het meest beïnvloed wordt 
door kwel. Deze kolommen zijn doorgenummerd op locatie 6, dus kolom 6-7, 6-8, etc. 
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Figuur 7.2 Het steken van de ongestoorde sedimentkolommen vanaf het ponton. 

7.6.2 Bepaling van de chemische profielen van de waterbodem in de Bergse Voorplas 

 Bemonstering en analyse van het sediment 
Omdat uit de karakterisering van de toplaag van de waterbodem (zie paragraaf 8.2), bleek 
dat de waterbodem van de Bergse Voorplas zeer homogeen was voor wat betreft de 
chemische kwaliteit, is van de in november 2009 gestoken kolommen slechts één kolom uit 
de Bergse Voorplas (locatie 4VW) gebruikt voor het analyseren van de totaalgehaltes in de 
diepte. Hiertoe werd de waterbodemkolom voorzichtig naar boven gedrukt met een zuiger en 
werden er aan de bovenkant steeds laagjes sediment bemonsterd (zie figuur 7.3). Boven in 
het profiel werden laagjes van enkele millimeters dik bemonsterd, dieper in de kolom werden 
laagjes van maximaal 5 cm bemonsterd. Hierbij werd er op gelet dat eventuele verschillende 
typen bodemlagen niet in één monster terechtkwamen. De verschillende lagen werden 
gedroogd bij 105°C en vervolgens geanalyseerd op dezelfde parameters als de toplaag (zie 
paragraaf 7.2.2). 
 
Van de in september 2010 in de Bergse Voorplas gestoken waterbodemkolommen (locatie 
6VO) is op dezelfde wijze 1 kolom ‘gesliced’ en geanalyseerd. 
 
De resultaten van de analyses zijn beschreven in paragraaf 8.6.2. 
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Figuur 7.3 Het uitduwen en in laagjes snijden (slicen) van een ongestoorde waterbodemkolom. 

 Bemonstering en analyse van het poriewater in het sediment 
Van alle 6 locaties in de Bergse Voorplas die in november 2009 zijn bemonsterd, is één 
kolom gebruikt voor de bemonstering van het poriewater (zie figuur 7.4). Daarvoor zijn, op 
verschillende hoogtes, gaatjes geboord in de kunststof buis en is een Rhizon-
poriewatersampler in het sediment gestoken. Net als bij de bemonstering van het sediment 
zelf (vorige paragraaf), is het poriewater bovenin de kolom op korte afstanden van elkaar 
bemonsterd (ca. 1 cm) en op grotere diepte maximaal 1 keer per 5 cm. 
 
In het poriewater zijn direct na de bemonstering de redoxpotentiaal Eh en de pH gemeten. 
Vervolgens is een gedeelte aangezuurd voor de ICP-OES analyse en is van alle monsters 
een gedeelte ingevroren om op basis van de ICP-OES resultaten in een selectie van de 
monsters de concentraties organisch en anorganisch koolstof (DOC en IC, beide gemeten 
met een Shimadzu TOC-5050A) en anionen (gemeten met een Dionex ionchromatograaf DX-
120) te analyseren. 
In twee van de kolommen die in september 2010 zijn gestoken is een poriewaterprofiel 
bemonsterd. Op de monsters zijn alle hierboven beschreven analyses uitgevoerd. 
De resultaten van de analyses zijn beschreven in paragraaf 8.6.3. 
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Figuur 7.4 Het met een Rhizon bemonsteren van het poriewater uit een ongestoorde waterbodemkolom. 
 

7.7 Monitoring van de waterkwaliteit tijdens de uitvoering van de maatregelen 
Tijdens de werkzaamheden is de reguliere monitoring van HHSK gewoon doorgegaan. 
Daarnaast zijn er door de aannemer dagelijks watermonsters genomen om de opgeloste 
aluminiumconcentraties te monitoren. De pH werd continue gemeten tijdens het toedienen 
van het mengsel van PAX-14 en NaOH. 
De resultaten van deze monitoring zijn beschreven in paragraaf 8.7. 

7.8 Bemonstering en analyse van een aantal ongestoorde kolommen van de 
waterbodem in de Bergse Voorplas kort na het afdekken 

7.8.1 Het steken van de ongestoorde waterbodemkolommen 
In oktober 2011 heeft Deltares een aantal ongestoorde kolommen gestoken van de 
waterbodem in de Bergse Voorplas, nadat deze (gedeeltelijk) was behandeld met de mix van 
PAX-14 en NaOH en geheel was afgedekt met 20 cm zand. Op 3 locaties werden elk 3 
kolommen gestoken. De eerste locatie bevond zich in de zone met hoge PAX-14 dosering 
(1,78 kg/m2 PAX-14) langs de dijk van de Rotte, de tweede locatie bevond zich in de zone 
met halve PAX-14 dosering (0,89 kg/m2 PAX-14 (zie figuur 6.5) en de derde locatie bevond 
zich in een deel van de Bergse Voorplas dat alleen met zand was afgedekt, nabij de eerder 
bemonsterde locatie 5VN (zie figuur 7.1). In tabel 7.3 zijn de coördinaten van deze locaties 
weergegeven. 
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Tabel 7.3 Gegevens van de monsternamelocaties van de ongestoorde waterbodemkolommen in de 
Bergse Voorplas na het afdekken. Coördinaten in decimale graden. 

Zone Coördinaten (ºNB) Coördinaten (ºOL) 
1,78 kg/m2 PAX-14 51,947933 4,495950 
0.89 kg/m2 PAX-14 51,948583 4,491350 
zand 
 

51,953233 
51,953483 

4,498850 
4,498950 

7.8.2 Bepaling van de chemische diepteprofielen van de waterbodem in de Bergse Voorplas 

 Bemonstering en analyse van het sediment 
Van alle locaties zijn twee kolommen gesliced. De dikte van de bemonsterde sedimentlaagjes 
is met de diepte gevarieerd. Van de toplaag van het afdekkende zand is eerst 0,5 cm 
bemonsterd, daaronder zijn laagjes zand van ca 5 cm bemonsterd. Rondom het grensvlak 
zand/slib zijn laagjes van ca 2 cm bemonsterd. Het laatste laagje dat is bemonsterd gaat 7 tot 
10 cm onder het zand/slib-grensvlak. De zand- en sedimentmonsters zijn op dezelfde wijze 
behandeld en geanalyseerd als beschreven in paragraaf 7.6.2. De resultaten van de analyses 
zijn beschreven in paragraaf 8.8.1. 

 Bemonstering en analyse van het poriewater in het sediment 
Van de kolommen die zijn gesliced voor de bepaling van de totaalgehaltes (zie vorige 
paragraaf), is, voorafgaand aan het slicen, ook het poriewater op verschillende dieptes 
bemonsterd. De bemonsteringsmethode en te analyseren parameters zijn gelijk aan die van 
de kolommen van september 2010 zoals beschreven in paragraaf 7.6.2. De resultaten van de 
analyses zijn beschreven in paragraaf 8.8.2. 
 

7.9 Bemonstering van en analyse van een aantal ongestoorde kolommen van de 
waterbodem in de Bergse Achterplas 8 jaar na afdekking met zand 

7.9.1 Het steken van de ongestoorde waterbodemkolommen 
Op 26, 27 en 30 november 2009 heeft Deltares, naast een aantal kolommen in de Bergse 
Voorplas, ook een aantal ongestoorde kolommen gestoken van de waterbodem in de Bergse 
Achterplas. Er is voor gekozen om ook kolommen van de waterbodem in de Bergse 
Achterplas te steken, omdat deze kolommen mogelijk een beeld geven van het langere 
termijn-effect van het afdekken met alleen zand op de fosfaatconcentraties en overige 
chemische parameters in het bovenstaande water. 
 
Net als in de Bergse Voorplas (zie paragraaf 7.6.1), werden de kolommen in de Bergse 
Achterplas op 3 locaties gestoken. In tabel 7.4 zijn de coördinaten van deze locaties 
weergegeven. In figuur 7.1 (paragraaf 7.6.1) zijn de locaties op de kaart weergegeven. In de 
Bergse Achterplas liggen de locaties in gebieden waarin de verontreinigde sliblaag in 2002 
geheel is weggebaggerd (locatie 3AZ) of in gebieden waarvan 30 cm van de toplaag is 
weggebaggerd (locatie 2AW, 1AO). Alle locaties zijn daarna met 30 cm zand afgedekt. 
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Tabel 7.4 Gegevens van de monsternamelocaties van de ongestoorde waterbodemkolommen in de 
Bergse Achterplas. Coördinaten in decimale graden. 

Locatie 
nr. 

locatienaam meetcode Coördinaten 
(ºNB) 

Coördinaten 
(ºOL) 

Waterdiepte 
(cm) 

1 Achterplas O 1AO 51,953611 4,486666  230 
2 Achterplas W 2AW 51,953888 4,484444 190 
3 Achterplas Z 3AZ 51,947499 4,483055 200 
 
Ook in de Bergse Achterplas zijn op elke locatie 6 kolommen handmatig vanaf een klein 
ponton gestoken met doorzichtige kunststof buizen met een diameter van 10 cm. De 
kolommen zijn door het zanddek heen gestoken en, waar mogelijk, tot in de veenlaag 
gestoken (zie figuur 7.5). De kolommen zijn inclusief het bovenstaande water rechtop 
vervoerd naar het Deltares-laboratorium in Utrecht. 
 

 
Figuur 7.5 Een kolom gestoken in de Bergse Achterplas. Bovenop de in 2002 aangebrachte zandlaag is 

nieuw gevormd slib zichtbaar. Onder het zand is veen zichtbaar. 

7.9.2 Bepaling van chemische diepteprofielen van de waterbodem in de Bergse Achterplas 

 Bemonstering en analyse van het sediment 
Van de Bergse Achterplas is één kolom (locatie 2AW) ’gesliced’ en geanalyseerd op dezelfde 
wijze als beschreven in paragraaf 7.6.2. De resultaten van de analyses zijn beschreven in 
paragraaf 8.9.1. 
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 Bemonstering en analyse van het poriewater in het sediment 
Van elk van de 3 bemonsterde locaties (1AO, 2AW en 3AZ) in de Bergse Achterplas is het 
poriewater van één kolom bemonsterd en geanalyseerd op dezelfde wijze als beschreven in 
paragraaf 7.6.2. De resultaten van de analyses zijn beschreven in paragraaf 8.9.2. 
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8 Resultaten van de monitoringactiviteiten 

8.1 Resultaten van de monitoring in verschillende projectfasen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de monitoring in de verschillende projectfasen 
beschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar monitoring vóór, tijdens, kort na en 
langere tijd na de uitvoering van de maatregelen. 
Hierbij wordt dezelfde volgorde aangehouden als in hoofdstuk 7: in paragraaf 8.2 worden de 
resultaten gerapporteerd van de monitoring, beschreven in paragraaf 7.2, etc. 
 

8.2 De waterbodemkwaliteit in de Bergse Voorplas 
In tabel 8.1 zijn de resultaten van de chemische (totaal)analyse van de toplaag van de 
waterbodem in de Bergse Voorplas weergegeven. Uit de tabel blijkt dat er tussen de 6 
vakken binnen de Bergse Voorplas slechts kleine verschillen in samenstelling van de 
waterbodem zijn. Het fosfaatgehalte in het sediment is gemiddeld 1,88 g P/kg d.s. en varieert 
van 1,60 tot 2,05 g P/kg d.s. De gehaltes microverontreinigingen (niet getoond) geven aan 
dat het geen onbelast systeem is. Geen van de stoffen overschrijdt echter de 
interventiewaarde. De waterbodem is klasse B voor Co, Ni en Pb en klasse A voor Ba, Cr, Cu 
en Mo. As en Cd zijn niet gemeten. De overige gemeten stoffen zijn in de Regeling 
Bodemkwaliteit niet genormeerd. 
 
Tabel 8.1  Chemische samenstelling van de toplaag van het sediment van de Bergse Voorplas, zoals 

bepaald met ICP-OES. 
 P Fe Al S Ca K Mg Mn 
 g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. 
vak 1 2,05 16,09 19,08 19,45 193,67 5,79 4,06 1,09 
vak 2 1,73 17,45 19,05 24,20 170,03 5,85 4,00 1,15 
vak 3 1,95 17,60 20,12 22,26 173,56 6,15 4,05 1,19 
vak 4 2,04 15,71 19,03 19,73 187,42 5,64 3,96 1,12 
vak 5 1,60 14,60 17,26 18,45 159,32 5,79 3,47 0,96 
vak 6 1,91 15,19 19,32 17,71 173,26 6,24 3,86 1,01 
gem 1,88 16,11 18,98 20,30 176,21 5,91 3,90 1,09 

 
In tabel 8.2 zijn de belangrijkste resultaten weergeven van het analyseren van de 
korrelgrootte-verdeling, de koolstof- en stikstofgehaltes en het gewichtsverlies bij 
verschillende temperaturen. Uit tabel 8.2 blijkt dat de fysisch-chemische parameters slechts 
in geringe mate variëren tussen de verschillende monstervakken. Het slibgehalte (< 63 µm) 
bedraagt gemiddeld ca. 68%. 
Het gewichtsverlies bij 105ºC, 450ºC, 550ºC, 800ºC en 1000ºC is bepaald met een 
geautomatiseerde thermogravimetrische analyse (TGA). De waarde bij 105ºC geeft het 
vochtgehalte weer ten opzichte van een luchtdroog monster, de waarden bij 450ºC en 550ºC 
zijn een maat voor het organische stofgehalte ten opzichte van een 105ºC droog monster en 
de waarde bij 800ºC is een maat voor het carbonaatgehalte ten opzichte van een 105ºC 
droog monster. LOI% is het percentage ‘Loss On Ignition’ en is het gewichtsverlies tussen 
105ºC en 1000ºC. 
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Tabel 8.2 Fysisch-chemische kenmerken van de toplaag van het sediment van de Bergse Voorplas 
 < 63 µm %C %N LOI % 105ºC 450ºC 550ºC 800ºC 

vak 1 69,13 18,25 1,29 41,42 1,92 23,26 2,40 15,26 
vak 2 73,62 20,62 1,31 43,33 2,36 28,10 2,33 12,48 
vak 3 67,67 19,03 1,30 41,52 2,42 25,79 2,53 12,72 
vak 4 68,44 18,96 1,29 42,53 1,63 24,83 2,25 15,03 
vak 5 68,38 18,84 1,23 40,41 1,45 25,25 1,84 12,99 
vak 6 59,88 16,68 1,17 37,62 1,77 21,16 2,32 13,69 
gem 67,85 18,73 1,27 41,14 1,93 24,73 2,28 13,70 

 
Opvallend zijn de hoge carbonaatgehaltes (kolom 800ºC), variërend van 12,5% tot 15,3%, die 
men in een veenplas als de Bergse Voorplas niet zou verwachten. De Jong (1992) schrijft de 
hoge kalkgehaltes toe aan biogene ontkalking, een proces waarbij door de fotosynthese veel 
kooldioxide aan het water wordt onttrokken en waarbij het in het water aanwezige opgeloste 
calciumcarbonaat als vaste stof neerslaat. Het moet echter ook niet worden uitgesloten dat 
de jarenlange lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater bijgedragen heeft aan de hoge 
kalkgehaltes. 

8.3 De waterkwaliteit in de Rotte, Bergse Voorplas en Bergse Achterplas 
In tabel 8.3 zijn de resultaten weergegeven van de chemische analyse van de watermonsters 
die op 23 september 2009 zijn genomen in de Rotte (Rotte1), de Bergse Voorplas (BVP2, 
BVP4 en BVP5) en de Bergse Achterplas (BAP3, BAP6 en BAP7). Monster BAP8 is 
genomen in de afvoersloot van de defosfateringsinstallatie bij de waterinlaat van de Bergse 
Achterplas. Uit tabel 8.3 blijkt dat de verschillen binnen de Voorplas en de Achterplas gering 
zijn, maar dat de fosfaatconcentraties in de Bergse Achterplas (ca. 0,40 mg/l) hoger zijn dan 
die in de Bergse Voorplas (ca. 0,28 mg/l). De fosfaatconcentratie in de afvoersloot van de 
defosfateringsinstallatie (monster BAP8) is, conform verwachting, lager (0,12 mg/l). Ook is 
zichtbaar dat de ijzerconcentratie hier duidelijk hoger is als gevolg van het in de defosfatering 
gebruikte ijzerchloride. 
 
Ter vergelijking zijn de gemiddelde gemeten concentraties uit de reguliere HHSK-monitoring 
voor 2009/2010 en voor het najaar 2009 ook in tabel 8.3 vermeld. De waarden liggen redelijk 
dicht bij elkaar. Het verschil tussen de op 23 september 2009 gemeten fosfaatconcentraties 
in de Voorplas en de Achterplas is groter dan het gemiddelde beeld dat uit de reguliere 
monitoring naar voren komt. 
 
Tabel 8.3 Chemische samenstelling van het oppervlaktewater in de Rotte, Bergse Voorplas en Bergse 

Achterplas, zoals bemonsterd op 23 september 2009. 
 P Fe Al S Ca K Mg Mn 
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
Rotte1 0,264 0,001 0,023 32,7 85,8 15,1 26,5 0,145 
BVP2 0,292 < 0.0014 0,025 37,5 102,3 16,4 21,6 0,032 
BVP4 0,285 < 0.0014 0,022 37,5 102,9 16,4 21,5 0,028 
BVP5 0,261 < 0.0014 0,027 36,8 100,6 16,0 21,4 0,031 
BAP3 0,453 < 0.0014 0,020 32,3 89,1 13,2 20,3 0,036 
BAP6 0,391 < 0.0014 0,024 32,7 89,5 13,5 20,6 0,066 
BAP7 0,399 0,005 0,021 31,1 89,0 13,2 20,0 0,028 
BAP8 0,122 0,033 0,021 24,4 107,0 16,9 22,0 0,144 
Voorplas 09-10* 0,22 <0,3 <0,03 40 102 13 18 n.b. 
Achterplas 09-10* 0,20 <0,3 <0,03 30 100 11 18 n.b. 
Voorplas najaar 09** 0,35   37 102 15 20  
 Achterplas najaar 09** 0,38   29 85 12 19  

* Gemiddelde concentraties uit de reguliere monitoring door HHSK in 2009 en 2010. 
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** Gemiddelde concentraties uit de reguliere monitoring door HHSK tussen augustus en november 2009 (voor P 
september en oktober 2009). 

8.4 Biobeschikbaarheid en limitatie van nutriënten 
De Bergse Voor- en Achterplas bevatten in juni en september 2009 fosfaatconcentraties die 
ver boven de voor algen limiterende waarden liggen. De opgeloste fosfaatfractie bleek ook 
grotendeels (71% - 96%) voor de testalg beschikbaar. Een verminderde biobeschikbaarheid 
van fosfaat kon dus de onverwacht lage algendichtheden niet verklaren. Eén monsterpunt 
(Ringdijk, zie Grontmij (2010)) was duidelijk afwijkend. Fosfaat was hier grotendeels in 
gesuspendeerde vorm aanwezig, en nauwelijks biobeschikbaar. Dit monsterpunt ligt vlakbij 
de locatie waar het aangevoerde water wordt gedefosfateerd. Blijkbaar bereikt een deel van 
het gebruikte defosfateringszout (FeCl3) dit monsterpunt, waarbij fosfaat neerslaat. De 
detailresultaten zijn vastgelegd in Grontmij (2010) en worden niet in dit rapport 
gepresenteerd. 
 
Met behulp van verrijkingstests, is in 2009 het voor fytoplankton limiterende nutriënt 
geïdentificeerd in watermonsters genomen op 17 juni, 17 september en 10 november. In 
figuur 8.1 worden weliswaar alleen de resultaten voor de Bergse Achterplas gepresenteerd, 
maar de resultaten voor de Bergse Voorplas en voor het punt bij de defosfateringsinstallatie 
gaven hetzelfde beeld. Ook tussen de testalg en natuurlijk fytoplankton werden geen 
systematische verschillen geconstateerd. 
 

 
Figuur 8.1 Algengroei als gevolg van al dan niet verrijkte voedingsoplossingen (grijs: niet verrijkt, rood: P-

verrijkt, blauw: N-verrijkt en zwart: N&P-verrijkt). 
 
In zowel de Bergse Voor- als Achterplas bleek stikstof limiterend te zijn in de monsters van 
2009. De relatief lage algendichtheden lijken dus niet het gevolg te zijn van een verminderde 
biobeschikbaarheid van fosfaat, maar van groeilimiterende stikstofconcentraties. In april 2010 
is de nutriëntenverrijkingstest nogmaals uitgevoerd. De uitkomst was nu anders dan in 2009: 
nu bleek er namelijk wel sprake te zijn van fosfaat-limitatie. Het lijkt er dus op dat er in het 
voorjaar een omslag optreedt van fosfaat-limitatie naar stikstof-limitatie. 

8.5 De grondwaterkwaliteit in de peilbuis in de Rottedijk 
In tabel 8.4 zijn de pH, EC en de gemiddelde concentraties van een aantal chemische 
parameters weergegeven, gemeten in het grondwater van de peilbuis op Rottedijk en in het 
oppervlaktewater van de Bergse Voorplas en de Rotte. Voor zover deze stoffen in 2010 zijn 
gemeten in de Rotte en de Bergse Voorplas, valt op dat de concentraties in het grondwater 
sterk afwijken van die in het oppervlaktewater. Voor, onder andere, ijzer, fosfaat, en pH is dat 
niet verrassend, maar wel verrassend zijn de sterk verschillende chloride-concentraties. De 
lage chloride-concentraties in het grondwater, ten opzichte van die in het oppervlaktewater 
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(en die in het poriewater van de kolommen, hier niet gerapporteerd), duiden normaal 
gesproken op invloed van regenwater. Aan de andere kant zijn de calcium-concentraties in 
het grondwater juist 5 keer hoger dan die in de Rotte en in het poriewater. Opvallend zijn ook 
de hoge sulfaatconcentraties in het grondwater, die veel hoger zijn dan die in het 
oppervlaktewater van de Bergse Voorplas en nog veel hoger dan die in het poriewater (zie 
paragraaf 8.6.3). 
 
Tabel 8.4  Gemiddelde waarden van verschillende chemische parameters in het grondwater van de 

peilbuis op de Rottedijk en in het oppervlaktewater van de Rotte en de Bergse Voorplas. 
 Parameter  Eenheid Peilbuis Rotte 2010 Voorplas 2010 
pH - 6,9 7,9 8,3 

EC  S/cm 2540 1160  1010  

HCO3-  mg/l 1111   235  

DOC mg/l 45,9   10,5 

Al mg/l 0,1   <0,03 

Ca mg/l 576 131   

Fe mg/l 36   <0,3 

Mn mg/l 6,1     

Na mg/l 42   75 

P mg/l 1,5 0,4 0,2 

S mg/l 254     

S-SO4 mg/l 237   39 

%SO4 % 94     

Si mg/l 16,2     

Cl- mg/l 41 137 140 

 
De meetgegevens maken weliswaar duidelijk dat het grondwater op 3 meter diepte onder de 
Rottedijk qua chemische samenstelling sterk afwijkt van het oppervlaktewater in de Rotte en 
in de Bergse Voorplas en van het poriewater in de waterbodem van de Bergse Voorplas, 
maar de verklaring hiervoor is onbekend. 
 
In figuur 8.2 zijn de fluctuaties in de concentraties van chloride, ijzer en zwavel in het 
grondwater onder de Rottedijk weergegeven voor de periode april 2010 t/m april 2011. Alle 
drie de elementen vertonen een sterke fluctuatie. 
 



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

85 

0

10

20

30

40

50

60

70

jan-10 mei-10 aug-10 nov-10 feb-11 jun-11

Fe
/C

l (
m

g/
l)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

S 
(m

g/
l) Cl

Fe
S

 
Figuur 8.2 Fluctuatie in de tijd van chloride-, ijzer- en zwavelconcentraties in het grondwater onder de 

Rottedijk. 
 
De maandelijkse metingen van de concentraties van zeldzame aardelementen in de Rotte en 
de Bergse Plassen hebben niet geleid tot een nadere kwantificering van de kwelstroom. 
Omdat er geen continue gadolinium-anomalie in de Rotte aanwezig bleek te zijn, was het niet 
mogelijk om het aandeel kwelwater in de Bergse Plassen door het jaar heen te berekenen. 
Wel bleek het mogelijk om aan te tonen dát er invloed is van de Rotte op zowel de 
waterkwaliteit van de Bergse Voorplas als die van de Bergse Achterplas. Deze invloed neemt 
af met een toenemende afstand tot de Rotte. Zie Verheul (2011) voor nadere uitleg en 
interpretatie van de metingen aan zeldzame aardelementen. 

8.6 Resultaten van metingen in ongestoorde waterbodemkolommen van de Bergse 
Voorplas vóór afdekken 

8.6.1 Beschrijvingen waterbodemkolommen Bergse Voorplas 
In figuur 8.3 is de globale bodemopbouw weergegeven van een aantal in de Bergse Voorplas 
gestoken waterbodemkolommen vóór het afdekken. De sliblaag op locatie 6VO aan de 
oostkant van de Voorplas (kolommen 6-6, 6-7 en 6-9) is duidelijk dikker dan op de andere 
locaties (4VW=kolom 4-3 en 5VN=kolom 5-3). Dit is opvallend, omdat de dikkere sliblagen 
meestal aan de zuidwestkant van een plas liggen vanwege retourstroming bij sterke (zuid-
westen)-wind, de overheersende windrichting in Nederland. 
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Figuur 8.3 Beschrijving van de bodemopbouw in een aantal kolommen gestoken in de Bergse Voorplas in 

november 2009 (kolommen 4, 5, 6-6) en in september 2010 (kolommen 6-7 en 6-9), vóór het 
afdekken. 

8.6.2 Profielen totaalgehaltes waterbodem 
In de Bergse Voorplas zijn op twee momenten waterbodemkolommen bemonsterd (zie 
paragraaf 7.6.2). Van beide bemonsteringen is 1 kolom ‘gesliced’ en zijn de totaalgehaltes 
van een aantal elementen per bemonsterd laagje gemeten. Van de eerste 
bemonsteringsronde in november 2009, is kolom 4-3 van locatie 4VW op deze manier in 
laagjes gesneden en geanalyseerd, van de tweede bemonsteringsronde is kolom 6-7 van 
locatie 6VO zo behandeld. 
Met betrekking tot de interne eutrofiering van de Bergse Voorplas zijn voornamelijk de 
gehaltes fosfaat (P), ijzer (Fe) en zwavel (S) in de waterbodem interessant. De 
fosfaatnalevering van een waterbodem wordt namelijk sterk beïnvloed door ijzer en zwavel. In 
figuur 8.4 zijn de totaalgehaltes van deze elementen in kolom 4-3 grafisch tegen de diepte 
weergeven. Hierbij is ook het percentage organisch koolstof (C-org) weergegeven. 
 

kolom 4-3

slib (13 cm)

slib-riet (12 cm)

veen (38 cm)

kolom 5-3

slib (23 cm)

veen (65 cm)

kolom 6-6

slib (34 cm)

slib-riet (9 cm)
veen (3 cm)
veen/schelp (6 cm)

veen/riet (40 cm)

kolom 6-7
slib (6 cm)
slib/wortels zwarte 
vlekken (15 cm)
slib/wortels bruin (15 
cm)

slib-riet (16 cm)

slib (10 cm)

kolom 6-9
slib (10 cm)
slib/wortels zwart (8 

slib/wortels bruin (25 
cm)

slib-riet (15 cm)

veen (20 cm)



 

 
1201913-000-BGS-0004, 19 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

87 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

gehalte (mg/kg)

di
ep

te
 (c

m
)

P

slib

slib-riet

veen

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 5000 10000 15000 20000

gehalte (mg/kg)

di
ep

te
 (c

m
)

Fe

slib

slib-riet

veen

  

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10000 20000 30000 40000

(mg/kg)

di
ep

te
 (c

m
)

S ICP

slib

slib-riet

veen

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50

(%)

di
ep

te
 (c

m
)

C-org

slib

slib-riet

veen

 
Figuur 8.4 Profielen van de totaalgehaltes (mg/kg) van P, Fe, S en het percentage organisch koolstof C-

org in de Bergse Voorplas (kolom 4-3 van bemonsteringslocatie 4VW, nov.’09). 
 
Kolom 4-3 is (op het oog) ingedeeld in 3 lagen: bovenin slib, daaronder slib met slecht 
verteerd riet en daaronder veen (zie figuur 8.3). De veenlaag begint op ca. 25 cm diepte. De 
profielen van de fosfaat- en ijzergehaltes en van de percentages organisch koolstof, laten 
zien dat er binnen het veen ook nog onderscheid kan worden gemaakt tussen de laag van 
25-40 cm en het diepere veen. De veenlaag van 25-40 cm heeft een lager organische 
koolstofgehalte, een licht hoger fosfaatgehalte en een sterk verhoogd ijzergehalte. Voor 
zwavel is een dergelijk onderscheid niet zo duidelijk te zien. Op basis van de fosfaat-, ijzer- 
en organisch koolstofprofielen, kan worden verondersteld dat de onbeïnvloede veenlaag 
begint op ca 40 cm diepte. 
 
Kolom 6-7 is qua samenstelling duidelijk anders dan kolom 4-3 (zie figuur 8.5). Dat is vooral 
zichtbaar in de percentages organisch koolstof. Het is duidelijk dat kolom 6-7 volledig uit slib 
bestaat (zie ook figuur 8.3). De voor veen typische percentages organisch koolstof (30 tot 
40%) komen in deze kolom niet voor. Kolom 6-7 verschilt ook qua fosfaatprofiel van kolom 4-
3. In kolom 6-7 bevat de bovenste dunne sliblaag (5 cm) minder fosfaat dan het slib er onder, 
wat in kolom 4-3 niet het geval is. Hieronder zijn de fosfaatgehaltes net als in kolom 4-3 hoog 
en dalen ze met de diepte. Globaal liggen de fosfaatgehaltes in de toplaag van beide 
kolommen in dezelfde orde van grootte: 2 tot 3 g P/kg. Onder de toplaag blijven de 
fosfaatgehaltes in kolom 6-7 hoger, omdat de gehele kolom uit slib bestaat. 
De in de toplaag (0-10 cm) van de kolommen gemeten fosfaatgehaltes corresponderen goed 
met de gemiddelde gehaltes die eerder in de toplaag van de Bergse Voorplas zijn gemeten 
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(zie tabel 8.1). Dit geldt ook voor de andere gemeten chemische parameters (zie tabel 8.5). 
Hierbij moet kolom 4-3 worden vergeleken met vak 4 en kolom 6-7 met vak 6. 
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Figuur 8.5 Profielen van de totaalgehaltes (mg/kg) van P, Fe, S en het percentage organisch koolstof (C-

org) in de Bergse Voorplas (kolom 6-7 van bemonsteringslocatie 6VO, sept.’10). 
 
Tabel 8.5 Vergelijking van de in de toplaag van kolommen 4-3 en 6-7 gemeten gehaltes van fosfaat en 

andere elementen en de gemiddelde gehaltes in vakken 4 en 6. 
 P Fe Al S-ICP Ca K Mg Mn 
 g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. g/kg d.s. 
Kolom 4-3, 0-10 cm 1,8 15,7 18,7 17,7 189 5,4 4,0 1,3 
vak 4 2,0 15,7 19,0 19,7 187 5,6 4,0 1,1 
Kolom 6-7, 0-10 cm 2,0 15,3 18,7 18,5 188 5,7 4,0 1,0 
vak 6 1,9 15,2 19,3 17,7 173 6,2 3,9 1,0 

 
De ratio's tussen ijzer en zwavel (Fe/S) en tussen ijzer en fosfaat (Fe/P) in de waterbodem 
worden vaak gebruikt als indicator voor het risico van fosfaatnalevering uit een waterbodem. 
In de Handreiking Beoordelen Waterbodems (Hin et al., 2010) wordt als eerste indicatie voor 
potentiële fosfaatnalevering een Fe/S-ratio (g/g) > 1 gehanteerd. Als de Fe/S-ratio groter is 
dan 1, wordt vervolgens gekeken naar de Fe/P-ratio. Als deze kleiner is dan 20, wordt het 
risico op fosfaatnalevering hoog geacht. 
 
In figuren 8.6 en 8.7 zijn de diepteprofielen van de Fe/S- en Fe/P-ratio's van respectievelijk 
kolom 4-3 en kolom 6-7 weergegeven. In de toplaag (5 cm) van beide kolommen is de Fe/S-
ratio net boven de 1, wat als grens wordt gehanteerd voor de potentie voor fosfaatnalevering. 
Daarnaast is zichtbaar dat de Fe/P-ratio in de toplaag (0-5 cm) kleiner is dan 10, terwijl in het 
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diepere slib van beide kolommen een Fe/P-ratio van 13 wordt gevonden. Op basis van de 
Handreiking Beoordelen Waterbodem (Hin et al., 2010) zou de waterbodem in beide 
kolommen de classificatie ‘hoge potentie voor nalevering’ krijgen. Beneden de 25 cm grens 
zijn de ratio’s van kolom 4-3 en 6-7 verschillend, maar dit is terug te voeren op de 
bodemopbouw van de kolommen (veen vanaf 25 cm in kolom 4-3 en slib tot 70 cm in kolom 
6-7). 
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Figuur 8.6 Profielen van de Fe/S- en Fe/P-ratios in de Bergse Voorplas (kolom 4-3 van 

bemonsteringslocatie 4VW, nov.’09) 
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Figuur 8.7 Profielen van de Fe/S- en Fe/P-ratios in de Bergse Voorplas (kolom 6-7 van 

bemonsteringslocatie 6VO, sept.’10) 
 

8.6.3 Profielen poriewater 
De poriewaterprofielen in de bemonsterde kolommen worden in deze paragraaf beschreven 
aan de hand van in november 2009 gestoken kolommen. Van de op locaties 4VW, 5VN en 
6VO (zie tabel 7.2 in paragraaf 7.6) gestoken waterbodemkolommen is van elke locatie van 1 
kolom het poriewater bemonsterd en geanalyseerd.  
Alleen als de poriewaterprofielen van de in september 2010 gestoken kolommen duidelijk 
verschillen van die uit november 2009, worden deze resultaten ook vermeld. 
 
pH en Eh 
In het poriewater is een aantal basisparameters gemeten, namelijk de zuurgraad (pH), de 
redoxpotentiaal (Eh), de concentratie opgelost organisch koolstof (DOC) en de concentratie 
opgelost anorganisch koolstof (DIC). In figuur 8.8 zijn de pH en Eh van het poriewater in de 
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geselecteerde kolommen van locaties 4VW (4), 5VN (5) en 6VO (6) weergegeven. De pH is 
over het gehele profiel relatief constant, tussen 7 en 8. De Eh vertoont een verloop van -300 
mV in de sliblaag naar +200 mV in het bovenstaande water. In het bovenstaande water zou 
men in principe hogere Eh-waarden verwachten, maar de kolommen waren tijdens vervoer 
en opslag aan de bovenkant afgesloten, wat de lagere waarde zou kunnen verklaren. 
 

-70

-60
-50

-40
-30

-20
-10

0
10

4 5 6 7 8

pH

di
ep

te
 (c

m
)

locatie 4VW
locatie 5VN
locatie 6VO

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

Eh (mV)

di
ep

te
 (c

m
)

locatie 4VW
locatie 5VN
locatie 6VO

 
Figuur 8.8 Profielen van de pH (links) en Eh (rechts) in waterbodemkolommen afkomstig van locaties 

4VW (4), 5VN (5) en 6VO (6) in de Bergse Voorplas. De punten tussen +10 en 0 cm betreffen 
metingen in het bovenstaande water. 

 
DOC en DIC 
In figuur 8.9 (links) zijn de concentraties opgelost organisch (DOC) en anorganisch (DIC) 
weergegeven in het poriewater van de kolom van locatie 4VW. De concentraties van zowel 
DOC als DIC nemen toe met de diepte, waarbij de concentraties van DIC sterker toenemen 
dan die van DOC. Voor DIC is dat te verwachten omdat het bicarbonaatevenwicht met de 
diepte verschuift. Voor DOC is de concentratie in het bovenstaande water hoger dan die in 
het oppervlaktewater, waar ca. 11 mg/l werd gemeten (reguliere monitoring HHSK 2008). 
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Figuur 8.9 Profielen van de concentraties van opgelost organisch koolstof (DOC) en opgelost 

anorganisch koolstof (DIC) (links) en van S-totaal en S-SO4 (rechts) in het poriewater van de 
kolom van locatie 4VW. 

 
Fosfaat 
Voor de belangrijkste parameter, P, zijn zowel de resultaten van november 2009 (figuur 8.10, 
links) als die van september 2010 (figuur 8.10, rechts) gepresenteerd. In november 2009 
vertonen locaties 4VW (4) en 5VN (5) een vergelijkbaar beeld, terwijl locatie 6VO (6) daar van 
afwijkt, vooral in de diepere lagen. De metingen van november 2009 in locatie 6VO worden 
bevestigd door de metingen in september 2010. 
In het bovenstaande water van de kolommen van alle locaties bedraagt de 
fosfaatconcentratie ongeveer 1 tot 1,5 mg P/l. Dit is aanzienlijk hoger dan de concentraties in 
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het oppervlaktewater, die tussen 0,1 en 0,2 mg P/l liggen. De concentraties in het 
bovenstaande water kunnen worden beschouwd als evenwichtsconcentraties tussen 
waterbodem en oppervlaktewater. 
In de waterbodem worden vlak onder het oppervlak (tot enkele cm's diep) sterk verhoogde 
fosfaatconcentraties gemeten. Op locaties 4VW en 5VN dalen de concentraties vervolgens 
tot ca. 2 mg P/l op 20 cm diepte en blijven ze nog dieper redelijk constant. In het poriewater 
van de kolom van locatie 6VO is de fosfaatpiek in de toplaag minder duidelijk (slechts een 
lichte verhoging op 3 cm diepte), maar zijn de concentraties op grotere diepte veel hoger. 
Voor dit laatste is geen duidelijke verklaring gevonden, maar mogelijk speelt het kwelwater uit 
de Rotte hierbij een rol. 
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Figuur 8.10 Profielen van de fosfaatconcentraties in het poriewater van kolommen op 3 locaties in de 

Bergse Voorplas (4VW=4, 5VN=5, 6VO=6). Links de kolommen van november 2009; rechts de 
aanvullende kolommen op locatie 6VO (kolommen 6-7 en 6-9) van september 2010. 

 
IJzer en zwavel 
IJzer blijkt nauwelijks in meetbare concentraties in het poriewater voor te komen. Alleen in de 
bovenste centimeter zijn lage, net meetbare, concentraties waarneembaar. Er is dus in de 
waterbodem weinig fosfaatbindingscapaciteit aanwezig in de vorm van ijzer, ook niet in de 
diepere waterbodem. Dit is niet zo verrassend, omdat lang niet alle zwavel als sulfaat 
aanwezig is (zie figuur 8.9), maar ook als sulfide. Dat is ook geroken tijdens het 'slicen' van 
de kolommen (paragraaf 7.6.2). Als er namelijk een overschot aan sulfide in de waterbodem 
aanwezig is, zal opgelost Fe2+ neerslaan als ijzersulfide. Op de delen van de Bergse 
Voorplas waar sprake is van inzijging, is continue aanvoer van zwavel, omdat de 
concentraties in het oppervlaktewater (35-50 mg S-SO4/l) veel hoger zijn dan die in het 
poriewater (25 mg S-SO4/l dichtbij het oppervlak, aflopend naar minder dan 10 mg/l, zie figuur 
8.11). 
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Figuur 8.11 Profielen van de zwavelconcentraties in het poriewater van kolommen op 3 locaties in de 

Bergse Voorplas (4VW=4, 5VN=5, 6VO=6). Links de kolommen van november 2009; rechts de 
aanvullende kolommen op locatie 6VO (kolommen 6-7 en 6-9) van september 2010. 

 
Vanwege de minimale ijzerconcentraties in het poriewater, is het niet verrassend dat ook de 
Fe/P-ratio’s in het poriewater laag zijn (figuur 8.12). In het Stowa-rapport ‘Van helder naar 
troebel’ (Jaarsma et al., 2008) wordt als criterium voor hoge P-mobilisatie een Fe/PO4-ratio < 
1 (mol/mol) in het bodemvocht aangehouden (dit in tegenstelling tot het eerder genoemde 
criterium van Fe/P < 20 op basis van totaalgehaltes in de bodem). Uitgedrukt in Fe/P (g/g), is 
het criterium in bodemvocht Fe/P (g/g) < 0,6. Aangezien de ratio's in het poriewater van alle 
meetpunten (diep of ondiep) beneden deze grens liggen, zou de waterbodem in de Bergse 
Voorplas volgens de Stowa-methodiek met de typering 'hoge P-mobilisatie' worden 
geclassificeerd. 
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Figuur 8.12 Profielen van Fe/P-ratio's in het poriewater van kolommen op 3 locaties in de Bergse Voorplas 

(4VW=4, 5VN=5, 6VO=6). Links de kolommen van november 2009; rechts de aanvullende 
kolommen op locatie 6VO (kolommen 6-7 en 6-9) van september 2010 (let op: de x-as is op 
log-schaal). 

8.7 Resultaten van de monitoring tijdens de werkzaamheden 
Tijdens de werkzaamheden is de reguliere monitoring van HHSK gewoon doorgegaan. De 
voor dit project belangrijkste te meten parameters tijdens de uitvoering, zijn de opgeloste 
aluminium- en fosfaatconcentraties. De meetdata voor opgelost aluminium liggen allemaal 
onder de detectiegrens van 30 g/l en daarmee (ruim) onder de in de vergunning gestelde eis 
van 48 g/l (de ad-hoc MTR). 
 
In figuur 8.13 zijn de in 2011 gemeten ortho-fosfaatconcentraties (PO4) in de Bergse Voor- en 
Achterplas weergegeven. De werkzaamheden in de Bergse Voorplas zijn gestart in april 
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2011. Op dat moment lijken de ortho-fosfaatconcentraties in de Voorplas net te gaan 
oplopen. De toediening van PAX-14 brengt de ortho-fosfaatconcentraties tot in september 
onder de detectiegrens (0,01 mg P-PO4/l), terwijl de concentraties in de Achterplas stijgen 
naar ca. 0,08 mg/l. 
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Figuur 8.13 Concentraties ortho-fosfaat (in mg P-PO4/l) gemeten in het oppervlaktewater van de Bergse 

Voorplas (meetpunten 18 en 30) en Bergse Achterplas (meetpunten 31 en 34). 
 
In figuur 8.14 zijn de in 2011 gemeten totaal-fosfaatconcentraties in het water van de Bergse 
Voor- en Achterplas weergegeven. Totaal-fosfaat in water vertoont in mei 2011 eveneens een 
daling, hoewel de concentraties daarna weer oplopen. Ze worden echter lang zo hoog niet als 
de totaal-fosfaatconcentraties in de Bergse Achterplas. 
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Figuur 8.14 Totaal-fosfaatconcentraties gemeten in het oppervlaktewater van de Bergse Voorplas 

(meetpunten 18 en 30) en de Bergse Achterplas (meetpunten 31 en 34) 
 
In figuur 8.15 zijn de in 2011 in de Bergse Voor- en Achterplas gemeten chloride-
concentraties weergegeven. Deze zijn, met name in de Bergse Voorplas over langere tijd 
verhoogd, waarschijnlijk omdat het voor het afdekken gebruikte ontzilte zeezand nog resten 
zeezout bevatte. Ook voor chloride geldt dat de concentraties, oplopend tot 250 mg/l, niet 
boven het gestelde criterium (400 mg/l) zijn uitkomen. Voor overige relevante parameters, 
zoals stikstof en doorzicht is in 2011 geen verschil gemeten tussen beide plassen 
De pH in de Bergse Voorplas is in het najaar licht verhoogd ten opzichte van die in de Bergse 
Achterplas en de chlorofylpiek is in de Achterplas wat hoger, maar het verschil is niet groot. 
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Figuur 8.15 Chloride-concentraties gemeten in het oppervlaktewater van de Bergse Voorplas (meetpunten 

18 en 30) en de Bergse Achterplas (meetpunten 31 en 34). 
 

8.8 Resultaten van metingen in ongestoorde waterbodemkolommen van de Bergse 
Voorplas kort na het afdekken 

8.8.1 Profielen totaalgehaltes waterbodem 
In de waterbodemkolommen die in de Bergse Voorplas zijn gestoken na het afdekken, is 
eerst bekeken of de dikte van de zandlaag en de aluminiumconcentraties volgens 
verwachting waren. Voor de zandlaag is dat eenvoudig te zien en ook te meten aan 
parameters zoals organisch koolstof. In tabel 8.6 is de dikte van de zandlaag weergegeven. 
Het opsporen van de via de polyaluminiumchloride (PAC) toegevoegde hoeveelheid 
aluminium is lastiger, omdat aluminium ook van nature voorkomt in zand en sediment. 
Daarom is gebruik gemaakt van de relatie tussen de gehaltes van barium en aluminium. In 
figuur 8.16 (links) is deze relatie weergegeven voor het zand en slib in de kolom die is 
gestoken in de zone zonder PAC-behandeling. Zichtbaar is dat de berekende hellingen van 
de relaties voor zand en slib sterk van elkaar afwijken. Het percentage organisch koolstof is 
hierbij gebruikt om een segment van de kolom als zand of als slib is te karakteriseren. 
 
Op basis van de regressie-vergelijkingen in de linker grafiek van figuur 8.16 is, voor elk 
bemonsterd segment van de kolommen, het natuurlijke aluminiumgehalte berekend. Alle 
extra aluminium die in een bepaald segment is gemeten is dan toe te schrijven aan de 
behandeling met PAC. Het extra aluminium wordt met name verwacht in het grensvlak tussen 
zand en slib, maar de rechter grafiek van figuur 8.16 laat zien dat de Al/Ba-verhouding in het 
zand van de met PAC behandelde zones hoger is dan in het zand uit het onbehandelde deel 
van de Bergse Voorplas. Blijkbaar heeft zich het aluminium, in de zones waar PAC is 
toegediend, toch over het gehele zandprofiel verspreid. De verhoging bedraagt ongeveer 1 á 
2 g Al/kg). 
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Figuur 8.16 De relatie tussen de barium- en aluminiumgehaltes in alle monsters van de onbehandelde 

kolom (links) en voor alle zandsegmenten van de behandelde en onbehandelde kolommen 
(rechts). 

 
Het verschil tussen het daadwerkelijk gemeten aluminiumgehalte en het op basis van de 
Al/Ba-verhouding berekende gehalte, is aangeduid als toegevoegd aluminium. In figuur 8.17 
zijn de berekende en de gemeten Al-gehaltes tegen elkaar uitgezet. Voor de kolommen 
gestoken in de zone met de hoge PAC-dosering (1,78 kg PAX-14/m2 ofwel 0,133 kg Al/m2), 
levert dat enkele afwijkende punten op (omcirkeld). Voor de kolommen met halve PAC-
dosering (0,89 kg PAX-14/m2 ofwel 0,066 kg Al/m2), is het verschil ten opzichte van de 1:1-lijn 
zichtbaar, maar niet groot. 
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Figuur 8.17 Vergelijking tussen de volgens de regressie-vergelijkingen in figuur 8.16 berekende ‘natuurlijke’ 

aluminiumgehaltes (x-as) en de gemeten aluminiumgehaltes (y-as). 
 
In figuur 8.18 zijn de berekende toegevoegde Al-gehaltes uitgezet tegen de diepte. De roze 
band om de y-as geeft het 90%-betrouwbaarheid interval weer voor de kolommen uit de zone 
zonder PAC-behandeling. Zoals verwacht, hebben alleen de kolommen uit de zones die met 
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PAC zijn behandeld, meetpunten rechts van de roze band. Dit is niet alleen het geval op het 
zand/slib grensvlak op ca. 25 cm diepte maar ook in de zandlaag zelf. Voor de kolom uit de 
zone met de hoge PAC-dosering, is er een duidelijke piek te zien in de grenslaag zand/slib. 
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Figuur 8.18 Profiel van de berekende toegevoegde aluminiumgehaltes in de verschillende kolommen. 
 
Omdat het gewicht van alle bemonsterde segmenten is bepaald, kan ook worden bepaald 
hoeveel van het toegevoegde aluminium in de kolom is teruggevonden. In tabel 8.6, 
middelste kolom, zijn hiervan de resultaten vermeld. De getallen voor de kolommen uit de 
zone zonder PAC-behandeling (zand, 0 kg Al/m2) geven aan dat er een flinke spreiding zit in 
de teruggevonden hoeveelheid aluminium en dat deze spreiding van dezelfde orde van 
grootte is als de doseringen in de andere (behandelde) kolommen. In de behandelde 
kolommen (halve en hoge PAC-dosering) zijn de op deze manier bepaalde teruggevonden 
aluminiumhoeveelheden veel hoger dan op basis van de PAC-dosering mag worden 
verwacht. 
Daarom zijn de teruggevonden aluminiumhoeveelheden ook bepaald met alleen die 
segmenten die een duidelijk verhoogd aluminiumgehalte hebben (de omcirkelde punten in 
figuur 8.17). De resultaten van deze berekening zijn weergeven in de op één na meest 
rechtse kolom in tabel 8.6. Voor de kolommen afkomstig uit de zone met halve PAC-dosering, 
zijn de teruggevonden aluminiumhoeveelheden lager dan verwacht (gemiddeld ca 45%), 
Voor de kolommen afkomstig uit de zone met hoge PAC-dosering zijn de teruggevonden 
aluminiumhoeveelheden juist groter dan verwacht (gemiddeld bijna 2 maal zo groot). 
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Tabel 8.6 Dikte van de zandlaag en de berekende hoeveelheden teruggevonden aluminium. 
Zone Dikte 

zandlaag 
(cm) 

Gevonden Al(1) 
(kg/m2) 

Gevonden Al(2) 
(kg/m2) 

% Gevonden Al 
t.o.v. dosering(2) 

Zand 
0 kg Al /m2 kolom 1 

18 0,11 0 n.v.t. 

Zand 
0 kg Al /m2 kolom 3 

18 -0,06 0 n.v.t. 

Halve PAC-dosering 
0,066 kg Al/m2 kolom 1 

17 0,36 0,036 54,5 

Halve PAC-dosering 
0,066 kg Al/m2 kolom 2 

18,5 0,5 0,023 34,8 

Hoge PAC-dosering 
0,133 kg Al/m2 kolom 2 

23 0,89 0,24 180 

Hoge PAC-dosering 
0,133 kg Al/m2 kolom 3 

23 0,88 0,28 210 

(1) op basis van alle segmenten 
(2) op basis van segmenten met sterk verhoogde Al-gehaltes in het grensvlak zand/slib 
 
Uit de resultaten, gepresenteerd in tabel 8.6, mag niet de conclusie worden getrokken dat het 
doseren van de PAC in de twee zones niet goed door de aannemer zou zijn uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 6). De onzekerheid in de afleiding van de natuurlijke aluminiumgehaltes en de 
daaruit berekende toegevoegde aluminiumgehaltes is namelijk met relatief grote onzekerheid 
omgeven. Verder bedraagt de doorsnede van de kolommen slechts ca 80 cm2. Eén golfje 
tijdens het toedienen kan voldoende zijn om op deze kleine schaal een ruimtelijke variabiliteit 
te veroorzaken in de dosering van een factor 2 (naar boven of beneden). Het hier beschreven 
experiment moet dan ook niet als kwaliteitscontrole op de toediening worden gezien, maar als 
een poging om vast te stellen of het toegevoegde aluminium sowieso terug te vinden zou zijn. 
 
Profielen van totaalgehaltes na het afdekken 
De profielen van de totaalgehaltes van alle gemeten elementen tonen allemaal hetzelfde 
beeld: lage gehaltes in de zandlaag en hoge in het onderliggende slib. De, na het afdekken 
gestoken kolommen, waren in de meeste gevallen niet diep genoeg gestoken om nog een 
gedetailleerd profiel in de onderliggende sliblaag te meten, maar er is geen reden om te 
veronderstellen dat het chemisch profiel in de sliblaag anders is dan voor afdekken (figuren 
8.4 en 8.5). Figuur 8.19 geeft een voorbeeld van de totaalgehaltes van fosfaat en ijzer, maar 
de overige stoffen laten hetzelfde beeld zien. 
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Figuur 8.19 Profiel van de fosfaat- en ijzergehaltes (mg/kg) in het zand en het onderliggende slib van de 
Bergse Voorplas na afdekken met zand en/of behandeling met PAX-14. 

 
 
De Fe/P-ratio's in het zand en het onderliggende slib zijn duidelijk verschillend. In figuur 8.20 
zijn hoge Fe/P ratio’s in het zand (ca. 30) en lagere in het slib (ca. 10) te zien. In de 
Handreiking beoordelen waterbodems (Hin et al., 2010) wordt een waterbodem met een 
Fe/P-ratio van 30 geclassificeerd als een waterbodem met een ‘lage potentie voor 
nalevering’, terwijl een waterbodem met een ratio kleiner dan 20 wordt geclassificeerd als een 
waterbodem met ‘hoge potentie voor nalevering’. 
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Figuur 8.20 Profiel van de Fe/P-ratio (g/g) in het zand en het onderliggende slib van de Bergse Voorplas na 
afdekken met zand en/of behandeling met PAX-14. 

8.8.2 Profielen poriewater 
Een betere indicator voor fosfaatnalevering zijn de concentraties in het poriewater. De 
verschillen tussen de concentraties in het poriewater van de kolommen gestoken in de zones 
die zijn behandeld met PAX-14 en in de onbehandelde zone, zijn niet groot. In figuur 8.21 
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(links) is te zien dat er in elk geval geen verhoogde concentraties aluminium in het poriewater 
worden gemeten als gevolg van de toediening van PAX-14. Ook is er voor aluminium geen 
duidelijke gradiënt met de diepte te zien. Voor veel andere stoffen is die gradiënt er wel. In de 
rechter grafiek van figuur 8.21 is te zien dat de ijzerconcentratie op het grensvlak zand-slib 
een piek laat zien en dan naar boven toe afneemt. Mn en (met een relatief lagere piek) Ca, 
Mg en Na laten een vergelijkbaar beeld zien (niet getoond). 
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Figuur 8.21 Profiel van de concentraties van Al (links) en Fe (rechts) in het poriewater van het zand en het 
onderliggende slib van de Bergse Voorplas na afdekken met zand en/of behandeling met PAX-
14. 

 
In figuur 8.22 zijn de poriewaterprofielen weergegeven van de elementen met een afwijkend 
beeld. De concentraties van sulfaat in het poriewater vertonen een duidelijk ander profiel dan 
die in het slib zelf (zie figuur 8.9). In het slib zelf werden alleen in de bovenste 5 á 10 cm hoge 
SO4-concentraties gemeten, terwijl de SO4-concentraties in het poriewater van de kolommen 
met alleen zand, hoog blijven tot op het grensvlak zand-slib (figuur 8.22, links). 
Het meest opvallend zijn echter de fosfaatconcentraties (figuur 8.22, rechts); de kolommen uit 
de zone zonder PAC-behandeling, hebben een concentratie van ca. 8 mg P/l in het 
poriewater op het grensvlak zand-slib, terwijl het poriewater in de kolommen uit de zone met 
de hoge PAC-dosering maximaal 1 mg P/l bevat. De fosfaatconcentraties in het poriewater 
van de kolommen uit de zone met de halve PAC-dosering zijn ca. 2 mg P/l. 
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Figuur 8.22 Profiel van de concentraties van SO4 (links) en P (rechts) in het poriewater van het zand en het 
onderliggende slib van de Bergse Voorplas na afdekken met zand en/of behandeling met PAX-
14. 
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De Fe/P-ratio's in het poriewater zijn weergegeven in figuur 8.23. Op het grensvlak zand-slib 
is de ratio duidelijk verhoogd in de kolommen behandeld met PAX-14. Die hogere Fe/P-ratio's 
lijken ook gelden voor de zandlaag, maar de ijzerconcentraties in de zandlaag waren vaak 
beneden de detectiegrens, waardoor de Fe/P-ratio niet berekend kon worden. 
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Figuur 8.23 Profiel van de Fe/P-ratio's in het poriewater van het zand en het onderliggende slib van de 
Bergse Voorplas na afdekken met zand en/of behandeling met PAX-14. 

8.9 Resultaten van metingen in ongestoorde waterbodemkolommen van de Bergse 
Achterplas 8 jaar na afdekken 

8.9.1 Profielen totaalgehaltes waterbodem 
In de Bergse Achterplas zijn in november 2009 op 3 locaties ongestoorde 
waterbodemkolommen gestoken. Eén kolom van locatie 2AW is in laagjes gesneden 
('gesliced') en geanalyseerd op totaalgehaltes. Voor interne eutrofiering zijn met name de 
gehaltes van fosfaat (P), ijzer (Fe) en zwavel (S) interessant. De fosfaatnalevering wordt 
namelijk sterk beïnvloed door ijzer en zwavel. In figuur 8.24 zijn de totaalgehaltes van deze 
elementen grafisch tegen de diepte weergeven. Hierbij is ook het percentage organisch 
koolstof (C-org) weergegeven. 
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Figuur 8.24 Profielen van de totaalgehaltes van P, Fe, S en organisch koolstof C-org in de Bergse 

Achterplas (meetlocatie 2AW, nov.’09) 
 
In de waterbodemkolommen van de Bergse Achterplas kunnen 3 bodemlagen worden 
onderscheiden. Bovenop bevindt zich een nieuwe sliblaag van 5 tot 15 cm dik. Hieronder 
volgt een laag zand van ongeveer 25 cm dik en weer daaronder ligt het oude slib of veen, 
afhankelijk van of de sliblaag voor het afdekken met zand geheel of slechts gedeeltelijk is 
weggebaggerd. In de onderzochte kolom 2AW blijkt uit de organische koolstofgehaltes dat 
hier geen veen maar oud slib ligt (ca. 13% C-org versus 40% C-org in veen). Verder valt op 
dat de fosfaatgehaltes in de toplaag al weer behoorlijk hoog zijn. Het gemiddelde P-gehalte in 
de bovenste 5 cm is met 0,8 g P/kg echter lager dan in de toplaag van de Bergse Voorplas 
(2,0 g P/kg). Tevens blijkt uit de meetdata in figuur 8.24 dat het fosfaatgehalte in de bovenste 
5 cm van het oude slib 3,0 g P/kg bedraagt. Dit is hoger dan het fosfaatgehalte in de huidige 
toplaag in de Bergse Voorplas, maar lager dan eerder gerapporteerde waarden (tot 10 g 
P/kg) voor de Achterplas (De Jong, 1992). 
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Figuur 8.25 Profielen van de Fe/S- en Fe/P-ratio's in de Bergse Achterplas (meetlocatie 2AW, nov.’09) 
 
Uit figuur 8.25 blijkt dat de Fe/S-ratio's en de Fe/P-ratio's opvallend hoog zijn in de zandlaag. 
In de op het zand nieuw gevormde sliblaag zijn deze ratio's echter fors kleiner. De Fe/P-ratio 
daalt hierin tot <10 in de bovenste millimeters van de sliblaag. Op basis van de Handreiking 
Beoordelen Waterbodem zou het zand geclassificeerd worden als waterbodem met 'lage 
potentie voor nalevering' en de nieuwe sliblaag als waterbodem met ‘matige potentie voor 
nalevering’. 

8.9.2 Profielen poriewater 
De poriewaterprofielen van de kolommen uit de Bergse Achterplas worden op vergelijkbare 
wijze beschreven als die van de kolommen uit de Bergse Voorplas (paragraaf 8.6.3). In figuur 
8.26 zijn de profielen van zuurgraad (pH) en de redoxpotentiaal (Eh) in het poriewater 
weergegeven. De pH in de zandlaag ligt net onder de 7, terwijl de pH in het (oude en nieuwe) 
slib rond de 7,5 ligt. Aan de pH is te zien dat de zandlaag op locatie 3AZ iets dunner is. De 
redoxpotentiaal Eh daalt in het nieuwe slib van ca. +200 mV naar -150 mV op 5 cm diepte en 
daalt vervolgens langzaam verder naar -200 mV. In de Bergse Voorplas daalt de Eh tot -300 
mV. 
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Figuur 8.26 Profielen van de pH (links) en Eh (rechts) in het poriewater van de waterbodemkolommen 

afkomstig van locaties 1AO, 2AW en 3AZ in de Bergse Achterplas. De punten tussen +10 en 0 
cm betreffen metingen in het bovenstaande water. 

 
Het profiel van anorganisch koolstof in het poriewater (DIC) van de waterbodem in de Bergse 
Achterplas (figuur 8.27) is zeer vergelijkbaar met het profiel in de nog niet afgedekte 
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waterbodem in de Bergse Voorplas. De DOC-concentraties in het slib onder de zandlaag van 
de Bergse Achterplas zijn vergelijkbaar met die in het slib van de Voorplas. DIC geeft een 
heel ander beeld. De concentraties lopen onder de zandlaag sterk op richting 250 mg DIC/l, 
terwijl het slib in de Voorplas op 50 cm diepte een concentratie heeft van ca. 100 mg DIC/l. In 
figuur 8.27 (rechts) is zichtbaar dat tot bijna 40 cm diepte, nagenoeg alle zwavel als SO4 
aanwezig is. 
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Figuur 8.27 Profiel van de concentraties van opgelost organisch koolstof (DOC) en opgelost anorganisch 

koolstof (DIC) (links) en van S-totaal en S-SO4 (rechts) in de kolom van locatie 2AW. 
 
In figuur 8.28 is zichtbaar dat de fosfaatconcentraties in het poriewater van de kolommen van 
locaties 1AO en 2AW grote gelijkenis vertonen maar dat die van locatie 3AZ afwijkt, vooral in 
de diepere lagen. Daarvoor zijn enkele verklaringen: ten eerste is op locatie 3AZ alle eutrofe 
bagger verwijderd bij de sanering, voorafgaand aan het afdekken met zand. Verder liggen 
1AO en 2AW relatief dicht bij elkaar en is de zandlaag op locatie 3AZ dunner. Het feit dat op 
locatie 3AZ alle eutrofe slib is verwijderd, verklaart ook de trend in de diepere lagen. De 
fosfaatconcentraties in het veen zijn vrij hoog (vergelijkbaar met die op locatie 6VO in de 
Bergse Voorplas). 
 
In alle kolommen uit de Bergse Achterplas zijn de fosfaatconcentraties in het bovenstaande 
water ongeveer 0,2 mg P/l, wat veel lager is dan de 1-1,5 mg P/l in de kolommen uit de 
Bergse Voorplas. Aangezien de kolommen vrij lang opgeslagen zijn geweest, voordat het 
poriewater bemonsterd werd, kan de conclusie worden getrokken dat de diffusieve 
fosfaatnalevering in de afgezande kolommen uit de Bergse Achterplas significant lager is (ca. 
een factor 5) dan in de kolommen uit de Voorplas. In de zandlaag zelf zijn de 
fosfaatconcentraties vergelijkbaar met de sliblaag van 5-30 cm in de Bergse Voorplas. Dit 
duidt er op dat het zand zelf geen capaciteit (meer) heeft om fosfaat te binden. 
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Figuur 8.28 Profielen van de fosfaatconcentraties in het poriewater van kolommen gestoken op 3 locaties in 

de Bergse Achterplas (1AO, 2AW, 3AZ). 
 
In figuur 8.29 zijn de profielen van de concentraties van zwavel en ijzer in het poriewater 
weergegeven, waarmee het fosfaatprofiel in het poriewater kan worden verklaard. In 
tegenstelling tot de ijzerconcentraties in het poriewater van het slib uit de Bergse Voorplas, 
zijn de ijzerconcentraties in het poriewater van de zandlaag in de Bergse Achterplas hoog. 
Voor zwavel is een opvallend verschil te zien tussen de kolom van locatie 2AW en de twee 
andere kolommen. Het verschil zit niet in sulfide, maar in sulfaat (zie figuur 8.27). Waarom er 
zoveel sulfaat in de zandlaag op locatie 2AW zit en niet in de zandlaag op locaties1AO en 
3AZ, is onduidelijk. Het is wel duidelijk dat er weinig sulfide in de zandlaag aanwezig is, 
waardoor ijzer niet wordt ‘weggevangen’ door sulfide. 
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Figuur 8.29 Profielen van de concentraties van S-totaal (links) en Fe (rechts) in het poriewater van 

kolommen gestoken op 3 locaties in de Bergse Achterplas (1AO, 2AW, 3AZ). 
 
In figuur 8.30 zijn de gevolgen van de hoge ijzerconcentraties in de zandlaag te zien: Hoge 
Fe/P-ratio’s in de zandlaag, die waarschijnlijk de lage fosfaatconcentraties in het 
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bovenstaande water van de kolommen verklaren. Dit betekent dat de werking van de 
zandlaag in de Bergse Achterplas voor een deel berust op de verandering van de 
bodemchemische condities die resulteren in een gunstiger Fe/P-ratio in het poriewater. 
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Figuur 8.30 Profielen van Fe/P-ratio's in het poriewater van kolommen op 3 locaties in de Bergse Achterplas 

(1AO, 2AW, 3AZ). 

8.10 Conclusies en bevindingen uit de monitoringactiviteiten 
 
Karakterisering van de waterbodem in de Bergse Voorplas 
Uit de karakterisering van de bovenste 10 cm van de waterbodem blijkt dat er binnen de 
Bergse Voorplas slechts kleine verschillen in samenstelling van de waterbodem zijn. Het 
fosfaatgehalte in het sediment is gemiddeld 1,88 g P/kg d.s. en varieert van 1,60 tot 2,05 g 
P/kg d.s. Ook de koolstofgehaltes (gem. 18,7%) en stikstofgehaltes (gem. 1,27%) variëren 
slechts in geringe mate. 
Opvallend zijn de hoge kalkgehaltes, variërend van 12,5% tot 15,3%, die men in een 
veenplas als de Bergse Voorplas niet zou verwachten. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn 
biogene ontkalking en de jarenlange lozing van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater. 
 
De waterkwaliteit in de Bergse Voor- en Achterplas 
De waterkwaliteit (doorzicht en chlorofyl-a) in zowel de Bergse Voor- als Achterplas is sinds 
het in 2002 baggeren en afzanden van de Achterplas en een klein deel van de Voorplas, 
sterk verbeterd. De waterkwaliteit van de Achterplas lijkt echter de laatste twee jaren weer 
iets achteruit te zijn gegaan. De zomergemiddelde concentraties van totaal fosfaat laten 
vanaf 2002 vooral in de Achterplas een dalende trend zien, terwijl ortho-fosfaat juist een 
stijgende trend lijkt te vertonen. 
De fosfaatconcentraties zijn in september 2009 in de Bergse Achterplas (ca 0,40 mg P/l) 
hoger dan die in de Bergse Voorplas (ca 0,28 mg P/l). In de data uit de reguliere HHSK-
monitoring liggen de najaarconcentraties echter dichter bij elkaar (0,35 mg P/l in de Voorplas 
en 0,38 mg P/l in de Achterplas). De jaargemiddelde concentraties (2009-2010) bedragen in 
beide plassen ongeveer 0,21 mg/l. 
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Biobeschikbaarheid en limitatie van nutriënten in de Bergse Plassen 
In 2009 (juni, september en november) bleek stikstof in zowel de Bergse Voor- als Achterplas 
limiterend te zijn. De in deze periode relatief lage algendichtheden, lijken dus niet het gevolg 
te zijn van een verminderde biobeschikbaarheid van fosfaat, maar van groeilimiterende 
stikstofconcentraties. In april 2010 bleek er wel sprake te zijn van fosfaat-limitatie. Het lijkt er 
dus op dat er in het voorjaar een omslag optreedt van fosfaat-limitatie naar stikstof-limitatie. 
Het terugdringen van de fosfaatconcentraties door afzanden (met of zonder fosfaatbindend 
additief) zal vooral een effect op de algengroei hebben in de periode van fosfaatlimitatie. 
Welke effect het afzanden zal hebben op de zomerbloei, is moeilijk te voorspellen, mede 
omdat het afzanden ook invloed kan hebben op de stikstofcyclus. 
 
De grondwaterkwaliteit onder de Rottedijk 
Uit metingen in een peilbuis op de Rottedijk blijkt dat het grondwater onder de Rottedijk qua 
chemische samenstelling sterk afwijkt van het oppervlaktewater in de Rotte en de Bergse 
Voorplas en van het poriewater in de waterbodem van de Bergse Voorplas. Een verklaring 
hiervoor is niet gevonden. Omdat de influx van fosfaat via kwel slechts 10% bedraagt van die 
via nalevering door de waterbodem, lijken de resultaten niet relevant voor dit project. De 
waterkwelflux kon niet nader worden gekwantificeerd met behulp van concentraties van 
zeldzame aardmetalen. 
 
Totaalgehaltes en concentraties in poriewater in waterbodemkolommen uit de Bergse 
Voorplas vóór het afdekken 
De in de toplaag (0-10 cm) van de kolommen gemeten totaal fosfaatgehaltes corresponderen 
goed met de gemiddelde gehaltes die eerder in de toplaag van de Bergse Voorplas zijn 
gemeten en bedragen 1,8-2,0 g P/kg). In de toplaag (0-5 cm) van de kolommen is de Fe/S-
ratio net groter dan 1, wat als grens wordt gehanteerd voor de potentie voor 
fosfaatnalevering. De Fe/P-ratio in de toplaag is kleiner dan 10, wat leidt tot de classificatie 
‘hoge potentie voor nalevering’. 
 
In het bovenstaande water van de kolommen bedraagt de fosfaatconcentratie ongeveer 1 tot 
1,5 mg P/l. Dit is aanzienlijk hoger dan de concentraties in het oppervlaktewater, die tussen 
0,1 en 0,2 mg P/l liggen. In het poriewater worden tot enkele cm's onder het oppervlak sterk 
verhoogde fosfaatconcentraties gemeten (tot 5 mg P/l). In de kolommen van twee locaties 
dalen deze concentraties tot ca 2 mg P/l op 20 cm diepte. In een derde kolom is de 
fosfaatpiek in de toplaag minder duidelijk, maar zijn de concentraties op grotere diepte juist 
veel hoger. Voor dit laatste is geen duidelijke verklaring gevonden, maar mogelijk speelt 
kwelwater uit de Rotte hierbij een rol. 
 
De ijzerconcentraties in het poriewater van de kolommen zijn zeer laag, waardoor er in de 
waterbodem weinig fosfaatbindingscapaciteit is. Door de lage ijzerconcentraties zijn ook de 
Fe/P-ratio’s in het poriewater laag. Volgens de Stowa-methodiek zouden de beschouwde 
kolommen met de typering 'hoge P-mobilisatie' worden geclassificeerd. 
 
Totaalgehaltes en concentraties in poriewater in waterbodemkolommen uit de Bergse 
Voorplas kort na het afdekken 
Het bleek erg ingewikkeld om de via de PAC toegevoegde hoeveelheden aluminium terug te 
rekenen, omdat aluminium ook van nature voorkomt in zand en sediment. Daarom is gebruik 
gemaakt van de relatie tussen de gehaltes van barium en aluminium. Voor de kolommen 
afkomstig uit de zone met de halve PAC-dosering, zijn de teruggevonden Al-hoeveelheden 
lager dan verwacht (gemiddeld 45%). Voor de kolommen afkomstig uit de zone met de hoge 
PAC-dosering zijn de teruggevonden Al-hoeveelheden juist groter dan verwacht (gemiddeld 
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bijna 2 maal hoger). De onzekerheid in de afleiding van de natuurlijke Al-gehaltes en de 
daaruit berekende toegevoegde aluminiumgehaltes is waarschijnlijk mede debet aan deze 
verschillen. Ook golfwerking of turbulentie tijdens het toedienen kan voldoende zijn geweest 
om op de kleine schaal van een kolom een ruimtelijke variabiliteit te veroorzaken in de 
dosering van een factor 2 (naar boven en beneden). 
 
De profielen van de totaalgehaltes van fosfaat, ijzer en andere elementen vertonen in alle 
kolommen hetzelfde beeld: lage gehaltes in de zandlaag en hoge in het onderliggende slib. 
De Fe/P-ratio's in het zand (ca 30) en het onderliggende slib (ca 10) zijn duidelijk 
verschillend. De zandlaag zou hiermee worden geclassificeerd als een waterbodem met een 
‘lage potentie voor nalevering’, terwijl de onderliggende sliblaag zou worden geclassificeerd 
als een waterbodem met ‘hoge potentie voor nalevering’. 
 
In het poriewater van de kolommen zijn geen verhoogde aluminiumconcentraties gemeten. 
De ijzerconcentraties in het poriewater laten een piek zien op het grensvlak zand-slib en 
nemen naar boven toe af. Het meest opvallend zijn echter de fosfaatconcentraties in het 
poriewater. In de kolommen uit de zone zonder PAC-behandeling zijn deze ca. 8 mg P/l op 
het grensvlak zand-slib, terwijl ze in de kolommen uit de zone met de hoge PAC-dosering 
maximaal 1 mg P/l zijn. De fosfaatconcentraties in het poriewater van de kolommen uit de 
zone met de halve PAC-dosering zijn op het grensvlak zand-slib ca. 2 mg P/l. 
De Fe/P-ratio's in het poriewater op het grensvlak zand-slib zijn duidelijk verhoogd in de 
kolommen uit de zones behandeld met PAC. Dit komt door het binden van fosfaat met 
aluminiumhydroxide. Die hogere Fe/P-ratio's lijken ook te gelden voor de zandlaag, maar de 
ijzerconcentraties in de zandlaag waren vaak beneden de detectiegrens, waardoor de Fe/P-
ratio's niet berekend konden worden. 
 
Totaalgehaltes en concentraties in poriewater in waterbodemkolommen uit de Bergse 
Achterplas 10 jaar na het afdekken 
In de waterbodemkolommen van de Bergse Achterplas kunnen 3 bodemlagen worden 
onderscheiden. Bovenop bevindt zich een nieuwe sliblaag van 5 tot 15 cm dik. Hieronder 
volgt een laag zand van ongeveer 25 cm dik en daaronder ligt het oude slib of veen. 
De fosfaatgehaltes in de nieuwe sliblaag zijn sterk verhoogd (oplopend tot 2 g P/kg helemaal 
bovenin, maar gemiddeld 0,8 g P/kg in de bovenste 5 cm) ten opzichte van het zand (0,2 g 
P/kg), maar zijn lager dan in de toplaag van de Bergse Voorplas (2,0 g P/kg in de bovenste 5 
cm). Het P-gehalte in de bovenste 5 cm van het oude slib bedraagt 3,0 g P/kg. 
De Fe/S-ratio's (>1) en de Fe/P-ratio's (> 20) zijn opvallend hoog in de zandlaag. In de op het 
zand nieuw gevormde sliblaag zijn deze ratio's echter fors kleiner. De Fe/P-ratio daalt hierin 
tot <10 in de bovenste millimeters van de sliblaag. Het zand zou op basis hiervan worden 
geclassificeerd als waterbodem met 'lage potentie voor nalevering' en de nieuwe sliblaag als 
waterbodem met ‘matige potentie voor nalevering’. 
 
In alle kolommen uit de Bergse Achterplas zijn de fosfaatconcentraties in het bovenstaande 
water ongeveer 0,2 mg P/l, wat veel lager is dan de 1-1,5 mg P/l in de kolommen uit de 
Bergse Voorplas. Aangezien de kolommen vrij lang opgeslagen zijn geweest, voordat het 
poriewater bemonsterd werd, kan de conclusie worden getrokken dat de diffusieve 
fosfaatnalevering in de afgezande kolommen uit de Bergse Achterplas significant lager is (ca. 
een factor 5) dan in de kolommen uit de Voorplas. In de zandlaag zelf zijn de opgeloste 
fosfaatconcentraties vergelijkbaar met die in de sliblaag van 5-30 cm in de Bergse Voorplas. 
Dit duidt er op dat het zand zelf geen capaciteit (meer) heeft om fosfaat te binden. 
De ijzerconcentraties in het poriewater van de zandlaag in de Bergse Achterplas zijn hoog. Er 
zit verder weinig sulfide in de zandlaag, waardoor Fe niet wordt ‘weggevangen’ door sulfide. 
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Door de hoge ijzerconcentraties, heersen er hoge Fe/P-ratio’s in de zandlaag, die 
waarschijnlijk de lage fosfaatconcentraties in het bovenstaande water van de kolommen 
verklaren. Dit betekent dat de werking van de zandlaag in de Bergse Achterplas voor een 
deel berust op de verandering van de bodemchemische condities die resulteren in een 
gunstiger Fe/P-ratio in het poriewater. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 
 
 
- Uit de laboratoriumexperimenten kan worden geconcludeerd dat polyaluminiumchloride 

(PAC), mits op de juiste wijze gemengd met NaOH, goed in combinatie met een 
zandlaag kan worden gebruikt om de fosfaatnalevering uit de waterbodem van de 
Bergse Voorplas voor langere tijd tegen te gaan. 

 Om de Al(OH)3-vlokken goed met zand te kunnen afdekken, is het nodig dat compacte 
Al(OH)3-vlokken worden gemaakt door de (natron)loog voorafgaand aan het toedienen 
van de PAC, te mengen met de PAC. Als de PAC eerst aan de waterkolom wordt 
toegediend en pas daarna de NaOH, ontstaat een 'fluffy' Al(OH)3-vlok, die niet met zand 
is af te dekken. 
 

- Uit de monitoringactiviteiten kan worden geconcludeerd dat de waterbodem van de 
Bergse Voorplas ca 2,0 g P/kg bevat en dat de totaal-P-concentraties in het water 
gemiddeld 0,2 mg P/l bedragen met pieken van 0,35 mg P/l in het najaar. Met betrekking 
tot algengroei lijkt er in het voorjaar sprake te zijn van fosfaat-limitatie en in de rest van 
het jaar van stikstof-limitatie. De Fe/P-ratio's in zowel het sediment als in het poriewater 
vóór het afdekken en behandelen met PAC duiden op een hoge potentie voor nalevering. 

 
- Na het afdekken zijn de Fe/P-ratio's in de nieuwe toplaag (het zand) veel hoger en wordt 

de waterbodem geclassificeerd als een waterbodem met een ‘lage potentie voor 
nalevering’. De fosfaatconcentratie in het poriewater op het grensvlak zand-slib is op de 
plaatsen waar PAC is gedoseerd sterk verlaagd, wat er op duidt dat de beoogde 
fosfaatbindende werking daadwerkelijk plaatsvindt. 

 
- Een nadere kwantificering van de kwelstroom van de Rotte naar de Bergse Plassen met 

behulp van metingen aan zeldzame aardmetalen bleek niet mogelijk. 
 
- Uit de metingen aan kolommen uit de Bergse Achterplas kan worden geconcludeerd dat 

de daar aangebrachte zandlaag heeft geresulteerd in hogere Fe/P-ratio's in het 
poriewater en dat de fosfaatnalevering daarmee is verminderd. De fosfaatconcentraties 
in het poriewater van deze 10 jaar oude zandlaag zijn intussen echter weer verhoogd en 
zullen weer leiden tot nalevering. 

 
- Op basis van de resultaten van de laboratoriumexperimenten en de 

monitoringsactiviteiten, wordt verwacht dat de fosfaatnalevering in de Bergse Voorplas 
door de uitgevoerde maatregelen zeer sterk zal zijn gereduceerd, voor een periode van, 
naar verwachting, 10 jaar. De verwachting is daarom dat de fosfaatgehaltes in het 
oppervlaktewater van de Voorplas zullen dalen en dat de kans op algenbloei hiermee 
sterk zal zijn gereduceerd. Monitoring van zowel het oppervlaktewater als het poriewater 
in de aangebrachte zandlaag moet dit in de komende jaren bevestigen. 

 
- Het toedienen van een mix van PAC en NaOH (voor het vormen van Al(OH)3-vlokken) en 

het met zand afdekken van deze vlokken is op praktijkschaal goed mogelijk. 
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- Vroegtijdige communicatie met vergunningverlening en omgeving is van groot belang om 
een maatregel, zoals toegepast in de Bergse Voorplas, goed en tijdig te kunnen 
uitvoeren. 

 
- Hoewel de keuze voor PAC mede was gebaseerd op de aanwezigheid van veen in de 

diepere waterbodem, is PAC ook toepasbaar in andere watersystemen waar nalevering 
van fosfaat uit de waterbodem een belangrijke bron is voor eutrofiering. Voorwaarde is 
daarbij wel dat de pH van het poriewater in de waterbodem tussen 6 en 8 ligt, en dat bij 
toedienen de pH in het oppervlaktewater boven 6 gehouden wordt door gebruik van loog. 

 De Al(OH)3-vlokken die bij PAC dosering gevormd worden, dienen vastgelegd te worden 
door een afdekkende (zand)laag. Hierbij is het van belang dat de vlokken compact zijn 
en geen 'fluffy' zwevende laag vormen. 

  
- In watersystemen waar de stroomsnelheid zo hoog is dat de waterbodem kan eroderen, 

is afdekken met zand en een actieve component niet toepasbaar. Voor deze systemen 
geldt bovendien dat de waterbodem slechts een zeer geringe invloed heeft op de 
waterkwaliteit. Een andere randvoorwaarde is dat er sprake van kwel of van een neutrale 
grondwaterbalans is. In watersystemen met inzijging is de fosfaatnalevering uit de 
waterbodem ook bij hoge fosfaatconcentraties al zeer gering. 

9.2 Aanbevelingen 
 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag 'Hoe ontwikkelt zich het fosfaatfront in de 
zandlaag?' en daarmee op de vraag 'Hoe lang blijven de zandlaag en de combinatie van de 
toeslagstof en zandlaag effectief in het tegengaan van de fosfaatnalevering uit de 
waterbodem?', is het noodzakelijk om, naast de reguliere monitoring, aanvullende 
monitoringactiviteiten uit te voeren. 
 
Deltares adviseert daarom, om de komende jaren, (jaarlijks of 2-jaarlijks) ongestoorde 
kolommen te steken van de zandlaag en de onderliggende waterbodem in het vak met de 
hoge PAC-dosering, het vak met de halve PAC-dosering en in een deel met alleen zand. In 
deze kolommen dienen het poriewater en de vaste fase te worden geanalyseerd op de wijze 
zoals toegepast op de kolommen die kort na het afdekken zijn gestoken (paragraaf 8.8). 
Door dit in het begin jaarlijks te doen, kan men zich een beeld vormen van de verplaatsing 
van het fosfaatfront in de tijd. Wanneer deze verplaatsing langzaam blijkt te zijn, kan de 
monitoringfrequentie wordt verlaagd naar 2-jaarlijks. 
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