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Samenvatting 
Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van 
afdeklagen met metaal- en/of PAK-bindende actieve componenten om de nalevering van 
zware metalen en PAK uit verontreinigde waterbodems tegen te gaan. Het onderzoek maakte 
deel uit van het project 'De Bodem Bedekt', dat in het kader van de Regeling Innovatie-
programma Kaderrichtlijn Water is uitgevoerd. 
Afdekken kan effectief tegen nalevering zijn, omdat het de weglengte voor diffusie vergroot, 
resuspensie voorkomt en anoxische omstandigheden creëert, waaronder zware metalen met 
sulfiden neerslaan en niet meer worden nageleverd. Toevoeging van een actieve component 
kan de effectiviteit van de afdeklaag vergroten. 
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verontreinigd sediment uit de Vecht omdat hierin 
sprake is van verontreiniging met zware metalen en PAK. 
Op basis van een literatuurstudie is een selectie gemaakt van actieve componenten die 
geschikt lijken voor binding van zware metalen en/of PAK in een afdeklaag. Voor de binding 
van zware metalen werd gekozen voor een synthetische zeoliet, voor de binding van PAK 
werd gekozen voor een actieve kool.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte synthetische zeoliet (Doucil 4A) een goede 
adsorptiecapaciteit heeft voor een mix van Ni, Cu, Zn, Cd en Pb bij pH's tussen 6,5 en 8. 
Zeoliet kan daarom zeer goed toegepast worden als actieve component in een zandige 
afdeklaag om de nalevering van zware metalen uit een verontreinigde waterbodem tegen te 
gaan. Ook het (ontzilte zee)zand dat in de experimenten is gebruikt, blijkt een vrij goede 
bindingscapaciteit te hebben voor zware metalen. Deze is per kg weliswaar een factor 100-
1000 lager dan die van zeoliet, maar zand zal, als basismateriaal van een deklaag, in veel 
grotere hoeveelheden worden toegepast dan een toeslagstof als zeoliet. Het zand van de 
afdeklaag zelf, zal dan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de nalevering 
van zware metalen uit een waterbodem. Toevoeging van zeoliet is daarom in de praktijk niet 
altijd nodig, maar is afhankelijk van de bindingscapaciteit van het daadwerkelijk gebruikte 
zand en van de grootte van de naleveringsflux. Daar waar afdekken met een dikke zandlaag, 
vanwege bijvoorbeeld de vaardiepte, niet mogelijk is, kan toevoeging van zeoliet uitkomst 
bieden om de zware metalen toch over een lange periode te binden. 
 
De in het onderzoek gebruikte actieve kool (SAE super actieve kool (Norit) in poedervorm) 
heeft een zeer hoge bindingscapaciteit voor de PAK in de gebruikte mix. De in de 
experimenten vastgestelde adsorptiecoëfficiënten (log Kd) variëren van 7,5 tot 12. Door de 
goede bindingscapaciteit van de onderzochte actieve kool voor PAK, is deze goed 
toepasbaar in een afdeklaag tegen de nalevering van PAK uit de waterbodem. Hiervoor is 
relatief weinig actieve kool nodig.  
Actieve kool blijkt eveneens een goede bindingscapaciteit te hebben voor de bij de zeoliet 
onderzochte mix van zware metalen. De bindingscapaciteit van actieve kool voor zware 
metalen is maar een factor 10 lager dan die van zeoliet. In situaties waarin niet alleen sprake 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van het project 
Op 2 juli 2008 werd in Staatscourant nr. 125 de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn 
Water gepubliceerd. Dit betrof de Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat met betrekking tot de verstrekking van bijdragen in het kader van het 
Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. 
Onder deze regeling is op 15 september 2008 door het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard (penvoerder), Deltares, Waternet en het Hoogheemraadschap van 
Delfland een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend voor het project 'De Bodem Bedekt'. 
Bij brief van 28 april 2009 is door SenterNovem positief besloten op deze subsidieaanvraag. 
 
In het project 'De Bodem Bedekt' is het afdekken van de waterbodem van een eutrofe 
veenplas met een zandlaag waaraan een actieve fosfaatbindende component is toegevoegd, 
onderzocht en in de praktijk toegepast als innovatieve techniek om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Daarnaast is in het project onderzocht of deze techniek ook toepasbaar is voor 
waterbodems die verontreinigd zijn met metalen en/of PAK. 
De resultaten van het onderzoek naar en de toepassing van een afdeklaag met een 
fosfaatbindende actieve component in een eutrofe veenplas zijn beschreven in Bakker et al. 
(2011). De resultaten van het onderzoek naar een afdeklaag met metaal- en PAK-bindende 
actieve componenten zijn beschreven in het voorliggende rapport. 
 

1.2 De problematiek van verontreinigde waterbodems 
De Kaderrichtlijn Water (KRW), in Nederland geïmplementeerd middels 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 eutrofiëring maar ook op 
het gebied van zware metalen en organische verontreinigingen voldoen nog niet alle 
waterlichamen aan deze doelstellingen. Soms is dat het gevolg van externe, soms ook van 
interne bronnen. Eén van de mogelijke interne bronnen is een verontreinigde waterbodem 
van waaruit fosfaat of verontreinigingen worden nageleverd naar de waterkolom. 
 
In veel regionale wateren, waaronder veenplassen, is sprake van interne eutrofiëring. In de 
waterbodem van deze plassen zijn de gehaltes aan nutriënten 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 en/of 
een onvolledig en slecht functionerend ecosysteem. Een voorbeeld van een waterlichaam 
waar deze problematiek speelt, is de Bergse Voorplas in het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). 
 
In andere wateren kunnen hoge concentraties zware metalen of organische verbindingen in 
de waterbodem een oorzaak zijn voor het niet halen van chemische of ecologische 
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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1.3 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 
weg te baggeren of het 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 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 blootgesteld wordt 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 worden vertraagd of, als de 
verontreiniging in de afdeklaag precipiteert of adsorbeert, 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 die 
reageert met de verontreiniging. 
 
Met afdekken is in Nederland nog relatief weinig ervaring opgedaan (zie paragraaf 3.1), zeker 
niet met een afdeklaag waaraan een actieve component is toegevoegd. Ook is er in 
Nederland weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het toevoegen van actieve 
componenten. Dit project richt zich daarom op de innovatieve techniek van 
waterkwaliteitsverbetering door het afdekken van verontreinigd sediment met een afdeklaag 
en een daaraan toegevoegde actieve component. 

1.4 Doel van het project 
Het eerste doel 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. Het onderzoek hiernaar is beschreven in 
Bakker et al. (2011). 
 
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. In het voorliggende rapport is het onderzoek naar deze techniek beschreven. 
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2 Aanpak 

2.1 Keuze van het onderzoeksgebied 
Voor het tweede doel van het project, het onderzoeken van de toepasbaarheid van een 
actieve deklaag op waterbodems die zijn verontreinigd met zware metalen en/of organische 
verbindingen, is gekozen voor de laaglandrivier de Vecht en zijn zijwateren (zie figuren 2.1 en 
2.2). 
 

 
Figuur 2.1 Luchtfoto van de Vecht bij Muiden. 
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Figuur 2.2 Kaart van de Vecht (rood ingetekend in kaart afkomstig van Google maps). 
 
De keuze voor de Vecht en zijwateren is gebaseerd op het feit dat hier sprake is van een mix 
van verontreinigingen (zware metalen en PAK) en dat de Vecht en zijwateren de komende 
jaren gesaneerd gaan worden. Afdekken is daarbij voor de zijwateren een serieus te 
overwegen saneringsvariant. Voor de Vecht zelf (de hoofdstroom) is afdekken geen optie 
omdat hier onvoldoende (over)diepte is om de vaargeul af te dekken zonder de 
(beroeps)scheepvaart te hinderen. 

2.2 Onderzoeksaanpak in hoofdlijnen 
Voor het onderzoeken van een actieve deklaag in (zijwateren van) de Vecht, is gestart met 
een literatuuronderzoek naar actieve componenten die zware metalen en/of organische 
verontreinigingen (met name PAK) in een afdeklaag kunnen binden. De resultaten van dit 
literatuuronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3. 
Op basis van deze literatuurstudie is een selectie gemaakt van actieve componenten die 
geschikt lijken voor toepassing in een afdeklaag. Van deze actieve componenten is de 
adsorptiecapaciteit bij verschillende zware metaal- of PAK-concentraties bepaald (de 
adsorptie-isotherm).  

Nigtevecht
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Het algemene beeld van de waterbodemkwaliteit van de Vecht en zijwateren is reeds in 2008 
door Tauw in opdracht van Waternet beschreven in Otto (2008). De hierin gerapporteerde 
gehaltes van zware metalen en PAK hebben als basis gediend voor de keuze van 
bemonsteringslocaties van sediment en voor de (laboratorium)experimenten binnen dit 
project. 
Voor dit project is het sediment van de Vecht bemonsterd op het traject tussen Nigtevegt en 
Weesp (zie figuur 2.2) en vervolgens in het laboratorium geanalyseerd op totaalgehaltes van 
zware metalen, PAK en andere relevante parameters. Tijdens deze bemonstering zijn ook 
watermonsters genomen, die ook zijn geanalyseerd op zware metalen, PAK en andere 
relevante parameters. 
 
Vervolgens is een aantal experimenten uitgevoerd waarin de naleveringsflux van zware 
metalen en PAK uit het Vecht-sediment is bepaald. 
 
Tenslotte is in een aantal doorbraakexperimenten met doorstroomkolommen, de effectiviteit 
van een zandige afdeklaag met zeoliet als metaalbindende component bepaald. 
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3 Literatuuronderzoek 

3.1 Algemeen 
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 de 
afdeklaag om daarmee het 'doorlekken' van de verontreiniging 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 het 'doorlekken' van zware 
metalen en organische microverontreinigingen tegen te gaan. 

3.2 Zware metalen 
Om nalevering van zware metalen uit een verontreinigde waterbodem tegen te gaan, moet 
men proberen de verontreiniging, die vanuit het poriewater naar het oppervlaktewater wordt 
getransporteerd door diffusie of kwel, vast te leggen door adsorptie aan deeltjes of proberen 
het transport te vertragen. 
 
In de voor dit literatuuronderzoek geraadpleegde literatuur zijn de volgende (potentiële) 
oplossingen om nalevering van zware metalen tegen te gaan, gevonden: 
 
- Afdeklagen van zand / gemalen (kalk)steen / schoon sediment; 
- (Afdeklagen met) natuurlijke zeolieten. 
 
Sommige van bovenstaande methoden zijn direct toepasbaar in een afdeklaag, andere 
vormen de afdeklaag zelf. In de volgende paragrafen wordt kort samengevat welke voor- en 
nadelen van de verschillende methoden in de beschouwde literatuur worden genoemd. 
De paragraaf 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 Vecht. 

3.2.1 Afdeklagen van zand / gemalen (kalk)steen / schoon sediment 
In verschillende studies is het fysieke effect van een afdeklaag zonder toevoeging van een 
actieve, zware metalen adsorberende, component onderzocht. 
 
Skei (1992) benadrukt het belang van afdekken tegen het in resuspensie gaan van 
verontreinigd sediment. Hij vond dat de opgeloste contaminantflux uit met zware metalen 
verontreinigd sediment na het in resuspensie brengen fors hoger was dan uit liggende 
sedimenten. De flux van Zn, Pb, Cu en Hg was respectievelijk 2, 10, 28 en 128 maal hoger. 
Afdekken voorkomt dat een sediment in suspensie gaat en voorkomt daarmee dus de 
verhoogde contaminantflux. 
Hij concludeert verder dat het succes van afdekken sterk afhangt van de lokale 
omstandigheden en de eigenschappen van de afdeklaag. Experimenten hebben aangetoond 
dat klei en silt efficiënter zijn dan zand in het tegengaan van contaminant-opname in biota. 
Een laag van 50 cm zand zou echter ook kunnen voorkomen dat contaminanten door 
schelpdieren worden opgenomen. En hoewel diffusie van contaminanten theoretisch plaats 
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vindt door een permeabele afdeklaag, concludeert hij dat de contaminantflux door een 
afdeklaag van 30-50 cm niet groot zal zijn. 
 
Eek et al. (2007) geven aan dat het belangrijkste effect van een afdeklaag voor met zware 
metalen verontreinigd sediment, in veel gevallen vooral het bescherming bieden tegen 
resuspensie en oxidatie zal zijn. Onder de afdeklaag blijft het sediment anoxisch en de 
metalen immobiel gebonden aan sulfides. 
Verder geven zij aan dat consolidatie van verontreinigd sediment als gevolg van het gewicht 
van een afdeklaag kan leiden tot het uitpersen van poriewater en daarmee kan leiden tot een 
(initieel) verhoogde flux van verontreiniging naar het oppervlaktewater. In een 
laboratoriumexperiment leidde deze consolidatieflux ertoe dat de zogenaamde 'capping 
efficiency' van zowel een afdeklaag van gemalen gneis als van gemalen kalksteen negatief 
was voor de meeste zware metalen (de contaminantflux met afdeklaag was groter dan 
zonder). Een bijkomende conclusie was dat de afdeklaag van zowel gemalen gneis als van 
gemalen kalksteen zelf een bron was van een aantal zware metalen en dat het dan ook 
verstandig is om de (naleverings)eigenschappen van het afdekmateriaal zelf te testen voordat 
het in de praktijk wordt toegepast. 
 
Ook Simpson et al. (2002) concluderen uit hun kolomexperimenten, dat het creëren van 
anoxische omstandigheden, waardoor metalen met sulfiden neerslaan, een belangrijke 
functie is van een afdeklaag op met zware metalen verontreinigde sedimenten. 
Bij een vergelijking van afdekken met schoon sediment (5 mm), schoon zand (20 mm), een 
1:3 mix van zeolietpoeder met zand (10 mm) en een 1:1 mix van zeoliet korrels met zand (10 
mm), bleek schoon sediment het meeste effectief te zijn om nalevering van zink tegen te 
gaan: na 42 dagen was er nog steeds geen doorbraak. De beide zeoliet-mixen vertoonden 
geen verschil en waren tot 2 weken zeer effectief, daarna trad doorslag op, maar met een 
minder sterke flux dan uit het niet afgedekte sediment. Twee centimeter schoon zand was 
volgens de onderzoekers niet effectief: er trad bijna direct doorbraak op, maar met een 
minder sterke flux dan uit het niet afgedekte sediment. De aanwezigheid van benthische 
organismen verstoorde de (dunne) afdeklagen en vergrootten de zink-flux. Een afdeklaag zou 
volgens de onderzoekers daarom minimaal 30 cm moeten zijn om de negatieve invloed van 
organismen op de effectiviteit van de afdeklaag te voorkomen. 
 
Azcue et al. (1998) vonden dat het afdekken van met zware metalen verontreinigd sediment 
met een laag van 35 cm middelfijn tot grof zand leidde tot een significante afname van de 
naleveringsflux van alle contaminanten, waaronder Zn, Cr en Cd.  
 
Liu et al. (2001) concluderen dat het afdekken van met zware metalen verontreinigd sediment 
met 15 cm zand de emissie van Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb en Fe uit het onderliggende 
verontreinigde sediment vertraagt. Bij aanwezigheid van een gesimuleerde opwaartse 
grondwaterstroming was de afdeklaag nog steeds (maar wel minder) effectief voor Cr en Pb. 
Bij aanwezigheid van de gesimuleerde opwaartse grondwaterstroming namen de Cd-flux en 
de initiële fluxen van Cu, Ni en Zn toe, mogelijk als gevolg van co-transport met Mn en Fe en 
oxidatie van sulfides. De steady-state fluxen van Cu, Ni en Zn waren echter wel lager dan 
zonder afdeklaag. 
 
Viana et al. (2008) concluderen aan de hand van een modelstudie naar de effectiviteit van vijf 
afdekmaterialen (25 cm zand, 10 cm gemalen autoband, 2 cm organoklei, 2 cm apatiet en 2 
cm actieve kool) voor 10 metalen, dat 25 cm zand het beste presteert voor omstandigheden 
waarin er alleen sprake is van diffusie. Onder deze omstandigheden is de dikte van de 
afdeklaag de belangrijkste factor vanwege de wegverlenging voor de diffusie. 



 

 
1201913-000-BGS-0003, 16 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

11 

Onder omstandigheden waarin ook advectie (kwel) een rol speelde, was zand minder 
effectief en waren apatiet (Cd, Pb, Hg) en organoklei (Hg) effectiever. Gemalen autoband en 
korrels actieve kool waren het minst effectief met betrekking tot de zware metalen 
De onderzoekers concluderen dat onder deze omstandigheden, de effectiviteit van een 
afdeklaag voornamelijk afhankelijk is van zijn partitie-coefficient(en) en hydraulische 
doorlatendheid. 

3.2.2 (Afdeklagen met) natuurlijke en synthetische zeolieten 
In verschillende onderzoeken zijn natuurlijke zeolieten onderzocht op hun effectiviteit om 
nalevering van zware metalen uit verontreinigde sedimenten tegen te gaan of te verminderen. 
 
Jacobs en Förstner (1999) komen tot de conclusie dat natuurlijke zeolieten goed zijn toe te 
passen in actieve afdeklagen. Dit omdat natuurlijke zeolieten, door hun zeer hoge 
kationbindingscapaciteit (CEC) (veel hoger dan andere kleisoorten), in staat zijn om grote 
hoeveelheden kation-vormige contaminanten (zoals zware metalen) vast te leggen via 
sorptie. Verder kunnen natuurlijke zeolieten, die als gesteente worden gewonnen, worden 
gemalen en gezeefd op de gewenste korrelgrootte en zijn de kosten per hectare door hun 
grote effectiviteit redelijk. 
Als het oppervlak van zeolieten wordt behandeld met 'cationic surfactants' kunnen ze ook 
non-polaire organische verbindingen vastleggen.  
 
Jacobs en Waite (2004) geven aan dat afdekken als saneringstechniek nog niet veel wordt 
toegepast omdat men bang is voor advectief of diffusief transport door de afdeklaag. Om de 
effectiviteit van afdeklagen te vergroten zijn 'active barrier systems' bedacht waarin een 
actieve component wordt gemixt. Onder de actieve componenten is natuurlijk zeoliet geschikt 
bevonden om zware metalen in kationvorm te immobiliseren. 
De onderzoekers geven echter aan dat ijzer en mangaan een belangrijke rol kunnen spelen 
bij de effectiviteit van afdeklagen en zeolieten. IJzer- en mangaan(hydr)oxiden kunnen onder 
de afdeklaag anoxisch worden en in oplossing gaan. Vervolgens kunnen deze 2-waardige 
ionen in competitie gaan met de zware metalen voor de adsorptieplaatsen aan de zeoliet. In 
het bovenste deel van de afdeklaag kunnen de ijzer- en mangaan(hydr)oxiden weer 
neerslaan en het microporeuze oppervlak van de zeoliet 'verstoppen'. Aan de andere kant 
kunnen vers neergeslagen ijzer- en mangaan(hydr)oxiden zelf ook zware metalen binden. 
Ook door binding of complexering van zware metalen aan DOC of aan minerale colloïden kan 
de effectiviteit van zeolieten verminderen. 
 
Osté et al. (2002) hebben de bindingscapaciteit van enkele natuurlijke en synthetische 
zeolieten voor de binding van Zn en Cd in landbouwgronden onderzocht. Hierbij werden Zn 
en Cd afzonderlijk van elkaar getest. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 
bindingscapaciteit tussen de verschillende zeolieten verschilt en dat de synthetische zeoliet A 
een goede bindingscapaciteit had bij pH's tussen 5 en 6,5. De synthetische zeoliet zorgde wel 
voor verhoogde dispersie van DOC. Dit leidde echter niet tot een verhoging van de vrije 
opgeloste metaalconcentraties omdat deze vrije concentraties goed werden gebonden door 
de zeoliet.  

3.2.3 Keuze van de te testen actieve componenten 
Uit het in de vorige paragrafen gepresenteerde overzicht van literatuur over het afdekken van 
met zware metalen verontreinigd sediment, worden twee zaken duidelijk. 
 
Ten eerste lijkt afdekken met een voldoende dikke laag zand of ander afdekmateriaal (zonder 
actieve component) al effectief om nalevering van zware metalen tegen te gaan, zeker in 
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situaties waarin alleen sprake is van diffusie. Enerzijds door het creëren van anoxische 
omstandigheden waaronder zware metalen met sulfiden kunnen neerslaan, anderzijds omdat 
de zandlaag resuspensie en daarmee verhoogde desorptie tijdens de resuspensie voorkomt. 
Tenslotte wordt de weglengte voor diffusie door de afdeklaag sterk vergroot waardoor de 
nalevering wordt vertraagd en concentratiepieken worden verlaagd. 
 
Ten tweede lijken zeolieten een (kosten)effectieve component te zijn, die aan een zandlaag 
kan worden toegevoegd in situaties waarin sprake is van nalevering via kwel. Wel moeten 
hierbij de lokale omstandigheden met betrekking tot Fe, Mn en DOC worden meegewogen. 
 
Op basis van het bovenstaande is besloten om de laboratoriumexperimenten met sediment 
uit de Vecht uit te voeren met een zeoliet. Hierbij zal worden onderzocht wat het effect is van 
afdekken met een laag zand, met en zonder toevoeging van zeoliet, op de nalevering van 
zware metalen uit het Vecht-sediment. 

3.3 Organische verbindingen 
Om nalevering van organische verbindingen uit een verontreinigde waterbodem tegen te 
gaan, moet men proberen om de verontreiniging die vanuit het poriewater naar het 
oppervlaktewater wordt getransporteerd door diffusie of kwel, vast te leggen door adsorptie 
aan deeltjes of om het transport te vertragen. 
 
In de voor dit literatuuronderzoek geraadpleegde literatuur zijn de volgende (potentiële) 
oplossingen om nalevering van (hydrofobe) organische verbindingen tegen te gaan 
gevonden: 
 
- Afdeklagen van zand / gemalen (kalk)steen / schoon sediment / AquaBlock; 
- (Afdeklagen met) cokes / houtskool / biochar / hout / veen; 
- (Afdeklagen met) actieve kool. 
 
Sommige van bovenstaande methoden zijn direct toepasbaar in een afdeklaag, andere 
vormen de afdeklaag zelf. In de volgende paragrafen wordt kort samengevat welke voor- en 
nadelen van de verschillende methoden in de beschouwde literatuur worden genoemd. 
De paragraaf 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 Vecht. 

3.3.1 Afdeklagen van zand / gemalen (kalk)steen / schoon sediment / AquaBlock 
In verschillende studies is het fysieke effect van een afdeklaag zonder toevoeging van een 
actieve, organische verbindingen adsorberende, component onderzocht. 
 
Schaanning et al. (2006) vonden dat het afdekken met 10 of 50 cm zand van met PAK, PCB's 
en DDT verontreinigd havenslib, dat na het baggeren in een fjord van 60 m diep was gestort, 
de flux en bioaccumulatie van PAK in de zeeslak (Hinia reticulata) verminderde met 89-100%. 
Afname van de PCB-flux en bioaccumulatie was kleiner (55-65%), hetgeen er volgens de 
auteurs op wijst dat externe bronnen een rol speelden. Verschillen als gevolg van verschil in 
dikte van de zandlaag (10 en 50 cm) werd gedurende de proefperiode van 34 maanden niet 
gevonden.  
 
Eek et al. (2008) vonden dat de naleveringsflux van PAK en PCB's in 
laboratoriumexperimenten met een afdeklaag van 1 cm gemalen kalksteen of gneis nog maar 
3,5-7,3% van de flux zonder afdekking bedroeg. Met modelberekeningen toonden zij aan dat 



 

 
1201913-000-BGS-0003, 16 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

13 

het afdekken met 10 cm schoon afdekmateriaal theoretisch een reductie van de 
naleveringsflux met meer dan 99% oplevert als gevolg van de vergrote weglengte voor 
diffusie. Zij concluderen dat in een diffusie-gedomineerd systeem (geen kwel, gasvorming of 
bioturbatie) de (dure) toevoeging van een adsorberende actieve stof niet nodig is. 
 
Ook Hull et al. (1999) concluderen dat bewezen is, dat afdekken met zand effectief is in het 
reduceren van contaminanttransport naar de bioturbatiezone en de bovenliggende 
waterkolom. Een zandige afdeklaag zou meestal ook geschikt zijn voor kolonisatie van 
invertebraten. Zij concluderen verder dat AquaBlock (een samengesteld materiaal bestaande 
uit klei met grindwapening) het vergelijkbaar goed of beter doet dan zand. 
 
Hull en Stephens (2000) concluderen uit een veldtest met AquaBlock in de Ottawa rivier, dat 
AquaBlock effectief het met PCB's verontreinigde sediment isoleert. Het materiaal hydrateert 
en vormt een samenhangende, erosiebestendige laag met lage permeabiliteit. 
 
Murphy et al. (2006) concluderen dat het toevoegen van een adsorberende stof weliswaar de 
isolatietijd van een zandlaag verlengt, maar dat onder diffusie-gecontroleerde 
omstandigheden een zandlaag van 30 cm of meer wel honderden jaren bescherming kan 
bieden tegen nalevering van PCB's. 
 
Thoma et al. (1993) concluderen dat de dikte en het organische stofgehalte van een deklaag 
de 'key factors' zijn die de effectiviteit bepalen van een afdeklaag met betrekking tot isolatie 
tegen nalevering van hydrofobe organische verontreinigingen. Zij stellen dat een afdeklaag 
de maximum contaminantflux weliswaar reduceert maar dat de totale tijdsduur van nalevering 
wordt vergroot: voor niet- of heel slecht afbreekbare stoffen wordt acute blootstelling aan 
hoge concentraties verwisseld voor lange termijn chronische blootstelling. 

3.3.2 (Afdeklagen met) cokes / houtskool / biochar / hout / veen 
In verschillende studies is de effectiviteit onderzocht van koolstofhoudende producten zoals 
veen, hout, houtskool en cokes. 
Een van de redenen om te vermoeden dat sommige van deze producten effectief zouden 
kunnen zijn om organische verbindingen 'af te vangen', is dat uit onderzoek is gebleken dat 
organische verbindingen zoals PAK's vaak veel meer en sterker absorberen in 'black carbon' 
dan adsorberen aan de 'gewone' organische stof in het sediment. 
 
Zo concluderen Ghosh et al. (2000) dat deeltjes afkomstig van kool of hout slechts 5 
gewichtsprocenten van het sediment vormen, maar 62% van de totale hoeveelheid PAK 
bevatten. De overige 38% zit voornamelijk in de klei en silt fractie. Onderzoek naar de 
desorptiekinetiek van PAK liet zien dat de beschikbaarheid van PAK aan kool/hout-deeltjes 
relatief laag was en van de klei- en siltfractie hoog. In Ghosh et al. (2003) wordt beschreven 
hoe 60-90% van de in het sediment aanwezige PCB's en PAK in 5-7% van de kooldeeltjes 
adsorbeert. 
 
McLeod et al. (2004) onderzochten de biobeschikbaarheid van PCB-52 en benzo(a)pyreen 
voor de schelpsoort Nonnetje (Macoma balthica) bij aanwezigheid van verschillende soorten 
koolstofdeeltjes. De opname van PCB-52 en B(a)P door het Nonnetje was het grootst voor 
diatomeeën en hout en het laagst voor actieve kool. Voor actieve kool was deze 60 maal 
lager dan die voor diatomeeën. Houtskool, antraciet, cokes en veen hadden tussenliggende 
waarden (25 tot 40 maal hoger dan actieve kool). De onderzoekers concluderen dat de 
hoeveelheid en het type koolstof (al dan niet toegevoegd) in het verontreinigde sediment van 
groot belang is voor de biobeschikbaarheid van hydrofobe organische verbindingen en dat dit 
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belangrijke implicaties heeft voor de risicobeoordeling, het beheer en de sanering van met 
deze stoffen verontreinigde sedimenten. 
 
Zimmerman et al. (2004) concluderen dat het toevoegen van cokes niet of veel minder 
effectief is dan toevoegen van actieve kool bij het verlagen van de flux van PCB's en PAK uit 
sediment naar het bovenstaande water, waarschijnlijk als gevolg van het veel grotere 
specifieke oppervlak en de poriestructuur van actieve kool. 

3.3.3 (Afdeklagen met) actieve kool 
In veel onderzoeken blijkt actieve kool, al dan niet gemengd met zand een zeer effectief 
middel te zijn om organische contaminanten zoals PAK en PCB's in verontreinigd sediment te 
binden, om nalevering naar de waterkolom sterk te reduceren of zelfs geheel tegen te gaan 
en om opname door (benthische) organismen te verminderen. 
 
Zo vonden Zimmerman et al. (2005) dat de opname van PCB's door bentische organismen 
90-93% werd verminderd door het bijmengen van 3,4% actieve kool in sediment. Ook de 
opname van PCB's en PAK door SPMD's (Semi Permeable Membrane Devices) en de PCB-
flux naar het bovenliggende water werden sterk beïnvloed door het bijmengen van actieve 
kool. Dit gold voor PCBs sterker dan voor PAK. De dosis en de korrelgrootte (het reactieve 
oppervlak) van de actieve kool bepaalden in belangrijke mate de sorptie van contaminanten. 
 
Zimmerman et al. (2004) concluderen dat het toevoegen van actieve kool een potentieel 
aantrekkelijke methode is voor in-situ behandeling van mariene sedimenten die verontreinigd 
zijn met hydrofobe organische verbindingen. Sediment dat werd behandeld met 3,4% actieve 
kool resulteerde in 92% en 84% lagere concentraties van respectievelijk PCB en PAK in 
water, 77% en 83% verminderde opname in SPMD's en een afname van de PCB-flux naar 
het bovenstaande water van 83%. 
 
Ook Cornelissen et al. (2010a) concluderen op basis van verschillende veldstudies, 
waaronder een studie in de haven van Trondheim, dat het toevoegen van actieve kool een 
veelbelovende innovatieve saneringstechnologie is voor sediment is. 
In Cornelissen et al. (2010b) wordt een veldtest in de haven van Trondheim beschreven. In 
proefvakken waarin 2 kg actieve kool/m2 (2% ten opzichte van de bovenste 10 cm sediment) 
op verschillende manieren werd toegepast (korrels, poeder, gemengd met 5 mm zand en 
gemengd met 5 mm klei), is de flux van pyreen 3-10 keer lager dan in het referentievak. De 
grootste reductie in flux werd bereikt bij een combinatie van actieve kool en zand of klei. De 
benthische biodiversiteit werd daarbij relatief weinig aangetast in vergelijking met het 
toevoegen van alleen zand. 
 
Milward et al. (2005) constateren dat toevoeging van actieve kool aan met PCB's 
verontreinigd sediment de PCB-bioaccumulatie in twee benthische organismen met bijna 1 
orde van grootte vermindert. Zij geven aan dat actieve kool in de praktijk kan worden 
toegediend door het rechtstreeks te mengen met het sediment met behulp van een 'mixer' of 
door de actieve kool als een laagje op het sediment aan te brengen en dit af te dekken met 
een laag zand. Op deze manier kan de actieve kool dienen als een actieve adsorberende 
barrière om nalevering vanuit de waterbodem naar de waterkolom tegen te gaan. 
 
Tomaszewski et al. (2007) concluderen dat toevoeging van 3,2% (op basis drooggewicht 
sediment) actieve (gereactiveerde) kool aan met DDT verontreinigd sediment resulteert in 
sterk verminderde concentraties in het water (83% na 1 maand) en sterk verminderde 



 

 
1201913-000-BGS-0003, 16 december 2011, definitief 
 

 
De Bodem Bedekt 
 

15 

opname in SPMD's (91-99% na 1-26 maanden). Zij concluderen tevens dat gereactiveerde 
kool net zo goed werkt als verse actieve kool. 
 
Werner et al. (2005) vinden dat toevoeging van 2% (op basis drooggewicht sediment) actieve 
kool aan met PCB verontreinigd zoetwater-sediment de PCB-concentraties in water verlaagt 
met meer dan 95% na 1 maand en met meer dan 98% na 6 maanden. De opname in SPMD's 
werd verlaagd met 78, 91 en 97% na respectievelijk 1, 6 en 18 maanden. 
 
McLeod et al. (2007) concluderen dat het toevoegen van actieve kool aan verontreinigd 
sediment de PCB-opname door schelpdieren (Nonnetje) met ongeveer een orde van grootte 
vermindert. De effectiviteit van actieve kool neemt toe met toenemende dosis en afnemende 
korrelgrootte (22, 64 en 84% afname in PCB-opname bij respectievelijk 0,34, 1,7 en 3,4% 
actieve kool). 
 
In McLeod et al. (2008) wordt beschreven hoe de PCB opname door water, SPMD en 
schelpdieren afnam met 67, 86 en 95% bij actieve kooldoseringen van respectievelijk 0,7, 1,3 
en 2,5%. Zij menen dat er sterke aanwijzingen zijn dat de afname in biobeschikbaarheid en 
opname door benthische organismen niet slechts via verlaging van de concentraties in het 
water gaat maar vooral door massaoverdracht van PCB's van sediment naar actieve kool 
deeltjes. 
 
Trouwborst et al. (2010) bepaalden de bindingscapaciteit van W52 Norit voor fenantreen op 
gemiddeld 70 (60-81) nmol/g en van SAE Norit gemiddeld op 243 nmol/g (177-309). 
Toevoeging van W52 aan Ketelmeer-sediment (met relatief hoge eigen adsorptiecapaciteit) 
verhoogde de adsorptiecapaciteit voor fenantreen niet significant. Toevoeging van 1% W52 
aan sediment uit het Noordzeekanaal (met lage eigen adsorptiecapaciteit) verhoogde de 
adsorptiecapaciteit voor fenantreen van 0,09 naar 0,79 nmol/g. 

3.3.4 Keuze van de te testen actieve componenten 
Uit het in de vorige paragrafen gepresenteerde overzicht van literatuur over het afdekken van 
met organische verbindingen verontreinigd sediment, worden twee hoofdlijnen duidelijk. 
De eerste hoofdlijn is dat het fysiek afdekken van met organische verbindingen (PCB's, PAK, 
DDT) verontreinigde sediment met alleen een afdeklaag van zand of een ander materiaal 
(dus zonder toevoeging van een actieve adsorberende component) vaak al leidt tot forse 
verlaging van de naleveringsflux en de opname in benthische organismen. Dit is zeker het 
geval in situaties waarin de naleveringsflux wordt gedomineerd tot het diffusieproces. Wel 
wordt er door sommige onderzoekers op gewezen dat de fysieke barrière slechts vertragend 
en piekverlagend werkt, maar dat de totale emissie op de lange duur gelijk zal zijn. 
De tweede hoofdlijn is dat er weliswaar verschillende soorten koolstofdeeltjes zijn die 
organische verbindingen aan zich kunnen binden (actieve kool, cokes, houtskool, biochar, 
hout, veen) maar dat actieve kool verreweg de grootste bindingscapaciteit heeft en in 
praktijkproeven bewezen heeft bij toevoeging van 1-3% al zeer effectief te zijn om de 
nalevering van PCB's en PAK's tot meer dan 90% terug te dringen. 
 
Op basis van deze twee hoofdlijnen is besloten om de laboratoriumexperimenten met 
sediment uit de Vecht uit te voeren met actieve kool. Hierbij zal worden onderzocht wat het 
effect is van afdekken met een laag zand met en zonder toevoeging van actieve kool op de 
nalevering van PAK's uit het Vecht-sediment. 
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4 Bemonstering 

4.1 Bemonstering toplaag waterbodem 
Op 28 oktober 2010 heeft de meetdienst van Waternet sediment bemonsterd van de Vecht 
tussen Nigtevecht en Weesp.  
Op dit traject is op 20 plaatsen sediment bemonsterd van de bovenste 20 cm. Het sediment 
van monsterpunten 1 t/m 5, 6 t/m 10, 11 t/m 15 en 16 t/m 20 is elk verzameld en gemengd in 
emmers van 10 liter. Elke emmer sediment is na het vullen van zoveel (oppervlakte)water 
voorzien, dat het sediment in de emmer onder water stond. De emmers met sediment zijn na 
de monstername gekoeld bewaard. 
Het traject van monsterneming komt overeen met monsternemingstrajecten V8 zuid 
(monsters 1 t/m 10) en V6 (monsters 11 t/m 20) in de eerder uitgebrachte rapportage van 
Tauw (Otto, 2008). In tabel 4.1 zijn de coördinaten en locatie van de 20 monsterpunten 
weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Coördinaten (in decimale graden) en locatie van de 20 monsterpunten in de Vecht. 
Monsternr. Breedtegraad Lengtegraad Locatie Vak 
01 52.2771 5.0389 Oost van Nigtevegt V8 (zuid) 
02 52.2769 5.0480 Dammerweg V8 (zuid) 
03 52.2835 5.0566 Hinderdam V8 (zuid) 
04 52.2806 5.0653 Zuid van Ballastgat V8 (zuid) 
05 52.2827 5.0695 Oost van Ballastgat V8 (zuid) 
06 52.2873 5.0706 Koningslust V8 (noord) 
07 52.2950 5.0810 Fort Uitermeer V8 (noord) 
08 52.2970 5.0732 's Gravelandseweg V8 (noord) 
09 52.2959 5.0643 De Horn/Lage Klompweg V8 (noord) 
10 52.3001 5.0546 Weesp V8 (noord) 
11 52.2419 5.0413 De Nes V6 (noord) 
12 52.2393 5.0364 Bree Vecht V6 (noord) 
13 52.2365 5.0350 Bergse weg V6 (noord) 
14 52.2339 5.0315 De Ruiter V6 (noord) 
15 52.2311 5.0329 Vreeland V6 (noord) 
16 52.2272 5.0331 Provinciale weg V6 (zuid) 
17 52.2236 5.0334 IJsvogelpad V6 (zuid) 
18 52.2212 5.0341 Terra Nova V6 (zuid) 
19 52.2188 5.0298 Schoonoord V6 (zuid) 
20 52.2167 5.0318 Oosterklip V6 (zuid) 

4.2 Bemonstering oppervlaktewater 
Om een beeld te krijgen van de chemische samenstelling van het oppervlaktewater in de 
Vecht, is ter plaatse van de sedimentbemonsteringslocaties, op 28 oktober 2010 ook het 
water van de Vecht bemonsterd. Er zijn hierbij 5 emmers van 10 liter water bemonsterd. De 
emmers met water zijn na de monstername gekoeld bewaard. 
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4.3 Bemonstering poriewater 
Van het gemengde sediment van twee bemonsterde deeltrajecten (monsterpunten 1 t/m 5 en 
6 t/m 10) is het poriewater bemonsterd door, na homogenisering van de emmer, met behulp 
van onderdruk via een poreus buisje met een poriediameter van 0,15 µm (Rhizon CSS) 45 ml 
poriewater te onttrekken. Een deel van dit poriewater (30 ml) is vervolgens aangezuurd met 
1M HNO3 (1 vol % monster) en tot de analyse gekoeld bewaard. Het andere deel is direct 
geanalyseerd op pH, EC, organisch koolstof en anionen. 
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5 Beschrijving van de laboratorium-experimenten 

In dit hoofdstuk zijn de laboratorium-experimenten beschreven die zijn uitgevoerd met het uit 
de Vecht bemonsterde sediment en water en met de actieve componenten actieve kool en 
zeoliet. De resultaten van deze experimenten zijn beschreven in hoofdstuk 6. 
 

5.1 Karakterisering van de Vecht-sedimentkwaliteit 
Van de vier mengmonsters van de toplaag (0-0,2 m) van de waterbodem van de Vecht die op 
28 oktober 2010 zijn genomen, zijn er twee in het Deltares laboratorium geanalyseerd. Het 
betrof mengmonsters 1 t/m 5 en 6 t/m 10. Na drogen bij 105°C zijn de volgende analyses 
uitgevoerd: 

- De korrelgrootteverdeling (incl. lutum) is bepaald met een Malvern 2000 mastersizer.  
- Het kalk- en vochtgehalte zijn met TGA (LECO TGA 601) bepaald. Het gewichtsverlies 

bij 105ºC, 450ºC, 550ºC, 800ºC en 1000ºC is bepaald met een geautomatiseerde 
thermogravimetrische analyse (TGA: LECO TGA-701).  

- Het organisch koolstofgehalte (OC) is gemeten met ion-chromatografie met de LECO 
CS Analyser SC632 LC, na uitstoken van het monster bij 550ºC. 

- Het zwavelgehalte (S) is gemeten met ionchomatografie de LECO CS Analyser SC632 
LC. 

- De totaalgehaltes hoofdelementen zijn bepaald door middel van een HF-destructie; de 
volgende elementen zijn gemeten met een SPECTRO CIROSCCD ICP-OES: Al, Ca, Fe, 
Ga, K, Mg, Mn, Na, P en Zn. 

- De totaalgehaltes van PAK zijn bepaald door middel van aceton/hexaan extracties; de 
volgende individuele PAK zijn gemeten met GC-MS: naftaleen, acenaftyleen, 
acenafteen, fluoreen, fenantreen, anthraceen, fluoranteen, pyreen, benz[a]anthraceen, 
chryseen, benzo[b]fluoranteen, benzo[k]fluoranteen, benzo[a]pyreen, indenopyreen, 
dibenz[a,h]anthraceen, benzo[g,h,i]peryleen. 

- De beschikbaarheid van de PAK is bepaald door middel van Tenax®-extracties. In 
duplo is een hoeveelheid nat sediment van mengmonsters 1 t/m 5 en 6 t/m 10 
ingewogen die overeenkomt met 1 g droge stof. Hieraan is 70 ml Vecht-water 
toegevoegd en 1,5 g Tenax®. Het geheel is 24 uur geschud. De Tenax® en het 
sediment met water zijn vervolgens gescheiden en de Tenax® is geëxtraheerd met 20 
ml aceton en 20 ml hexaan. De aceton en hexaan zijn gescheiden en de hexaan is 
gedroogd met natriumsulfaat. Het monster is ingedampt en tenslotte geanalyseerd met 
GC-MS.  

 
De resultaten van deze analyses zijn beschreven in paragraaf 6.1. 
 

5.2 Karakterisering van de Vecht-water- en poriewaterkwaliteit 
De oppervlaktewater- en poriewatermonsters zijn in het Deltares laboratorium geanalyseerd 
op macro-elementen en zware metalen. De opgeloste gehaltes PAK waren te laag om 
rechtstreeks te analyseren. De volgende analyses zijn uitgevoerd: 

- De pH is gemeten. 
- De elektrische geleidbaarheid EC is gemeten. 
- De concentratie anorganische koolstof (TOC) is gemeten met de Total Organic Carbon 

Analyser TOC-5050A. 
- De concentratie opgelost organische koolstof (DOC) is gemeten met de Total Organic 

Carbon Analyser TOC-5050A. 
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- De anionen Cl-, Br-, NO3
-, PO4

3- en SO4
2- zijn gemeten met de Dionex ion-

chromatograaf DX-120. 
- De hoofdelementen Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si zijn gemeten met ICP-OES.  
- De metalen Al, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Mo, Cd, Ba, Pb zijn gemeten 

met ICP-MS. 
 

De resultaten van deze analyses zijn beschreven in paragraaf 6.2. 
 

5.3 Bepaling van de adsorptie-isothermen van zeoliet en actieve kool 
Op basis van het literatuuronderzoek, beschreven in hoofdstuk 3, is besloten om zeoliet als 
metaal-bindende actieve component en actieve kool als PAK-bindende actieve component 
nader te onderzoeken. Hiertoe zijn van beide actieve componenten adsorptie-isothermen 
opgesteld. Met deze adsorptie-isothermen kan vervolgens worden bepaald welke dosis 
zeoliet of actieve kool moet worden toegevoegd aan een afdeklaag om de naleveringsflux 
van respectievelijk zware metalen en PAK uit Vecht-sediment voor een gegeven aantal jaren 
'af te vangen'. In de volgende paragrafen is beschreven hoe de adsorptie-isothermen zijn 
bepaald. 

5.3.1 Adsorptie van een mix van zware metalen aan zeoliet en aan zand 
 
Mix van zware metalen 
Uit de rapportage van het algemene beeld van de waterbodemkwaliteit van de Vecht en 
zijwateren (Otto, 2008), blijkt dat in het sediment diverse zware metalen in verhoogde 
concentraties voorkomen. Daarom is ervoor gekozen om ook de adsorptie aan zeoliet met 
een mix van zware metalen te bepalen en de verhouding van deze zware metalen te baseren 
op de door Otto (2008) in het Vecht-sediment gemeten beschikbare concentraties. Uit de 
door Otto (2008) met CaCl2-extracties voor verschillende locaties bepaalde beschikbare 
concentraties zijn gemiddelde waarden berekend. Hierbij zijn waarden onder de detectielimiet 
buiten beschouwing gelaten. Anorganisch kwik werd maar op één locatie gemeten. Daarom 
is besloten dit metaal niet mee te nemen in de vervolgexperimenten.  
In eerste instantie zijn cadmium, koper, nikkel, lood, zink, chroom (III) en arseen 
meegenomen in het opzetten van de experimenten. De gemiddelde beschikbare 
concentraties zijn weergegeven in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Gemiddelde beschikbare concentraties van zware metalen in de waterbodem van de Vecht 

gebaseerd op Otto 2008  
Zware metaal Gemiddelde beschikbare 

concentratie (µg/l) 
Cadmium 0,18 
Koper 3,5 
Nikkel 4,9 
Lood 12,0 
Zink 11,3 
Chroom (III) 3,0 
Arseen 10,5 

 
Aangezien de pH-waarde in het poriewater ca. 8 bedraagt (zie paragraaf 6.2), is deze pH ook 
aangehouden in het adsorptie-experiment met zeoliet. 
Als basismedium voor de proeven is gebruik gemaakt van Dutch Standard water (DSW, NEN 
6503, 1980). Normaal bevat dit 200 mg/l CaCl2.2H2O, 180 mg/l MgSO4.7H2O, 100 mg/l 
NaHCO3 en 20 mg/l KHCO3 en heeft het na beluchting een pH van ca. 8,2. Om te voorkomen 
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dat sulfiden een neerslag vormen met de zware metalen, is er echter voor gekozen om 108 
mg/l MgCl2 te gebruiken in plaats van de gebruikelijke 180 mg/l MgSO4.7H2O. 
 
De zware metalen zijn allemaal toegediend in de vorm van een chloride-zout. Bij het maken 
van de oplossing met de mix van zware metalen, werd duidelijk dat arseen door zijn zeer lage 
oplosbaarheid direct een neerslag vormde bij de gehanteerde pH (pH 8) en dat het niet 
mogelijk was om arseen in de gewenste concentratie te gebruiken. Voor chroom gold 
hetzelfde. Bij het oplossen van de gewenste hoeveelheid chroom was de pH 4,03. Bij het met 
NaOH omhoog brengen van de pH, werd er boven een pH van 6,0 een blauwe neerslag 
gevormd. As en Cr zijn om deze reden weggelaten uit dit experiment. De experimenten zijn 
uiteindelijk uitgevoerd met cadmium, koper, nikkel, lood en zink. 
 
Zeoliet 
Er is gebruik gemaakt van de synthetische zeoliet Doucil 4A (PQ Silicas BV, Eijsden), 
voorheen Zeoliet A genaamd. Eerder onderzoek heeft laten zien dat dit type zeoliet een 
goede bindingscapaciteit heeft voor zink en cadmium (Osté, 2002). Dit onderzoek is echter 
uitgevoerd bij lagere pH (5-6,5) en niet voor koper, nikkel en lood. Het was dus vooraf niet 
bekend of deze zeoliet ook een goede bindingscapaciteit heeft voor de vijf genoemde 
metalen in de vorm van een mix bij een pH van ca. 8.  
 
Opzet experiment adsorptie-isothermen. 
De adsorptie-isothermen van zeoliet zijn bepaald door 50 mg zeoliet af te wegen in HDPE- 
(High Density PolyEthylene) flessen en deze vervolgens horizontaal te schudden met 200 ml 
zware metalenoplossing, gemaakt in DSW met oplopende concentraties zware metalen. Naar 
aanleiding van de proeven met doorstroomkolommen, die in paragraaf 5.5 worden 
beschreven, is ook de adsorptiecapaciteit van het afdekzand bepaald. Hiervoor is 500 mg 
zand ingewogen in plaats van zeoliet. Het zand dat hiervoor is gebruikt, is hetzelfde (ontzilte 
zee-) zand dat bij de Bergse Voorplas is gebruikt voor het afdekken van de waterbodem (zie 
Bakker et al., 2011). Om ervoor te zorgen dat er na de adsorptie aan zeoliet of zand een 
meetbare concentratie in de oplossing zou achterblijven, is op basis van literatuur (Osté et al., 
2002 en Erdem et al., 2004) voor zink, cadmium en koper een globale inschatting gemaakt 
van de adsorptiecapaciteit van de gebruikte zeoliet. Voor zink is deze geschat op 1·105 l/kg 
en voor koper op 1·106 l/kg Voor nikkel en lood waren geen gegevens voorhanden en is er 
eveneens uitgegaan van 1·106 l/kg. De gemiddelde beschikbare waterconcentraties (zie tabel 
5.1) zijn vervolgens als uitgangspunt voor de waterconcentraties na evenwicht genomen. Op 
basis van deze concentraties en de geschatte adsorptiecapaciteiten, zijn de theoretisch te 
verwachten geadsorbeerde zware metaalconcentraties aan het zeoliet bij evenwicht 
berekend. Hieruit zijn vervolgens de gewenste opgeloste startconcentraties berekend die in 
de schudproef zijn toegevoegd aan het zeoliet.  
 
In eerste instantie zijn er drie verschillende concentraties aan de zeoliet toegevoegd om 
inzicht te krijgen in de adsorptiecapaciteit. De gebruikte range was 0,1x, 1x en 10x van de 
berekende startconcentratie. Als uitgangsoplossing is de ‘10x oplossing’ aangemaakt, die 
vervolgens voor de twee lagere concentraties verdund is. De uitgangsoplossing is als blanco 
meegenomen in het experiment. In deze blanco vormde zich gedurende het experiment 
echter een neerslag en het bleek dat de concentratie van enkele metalen gedurende de 
schudperiode was gedaald. Daarom zijn de uitgangsoplossingen in het vervolgexperiment 
voor de bepaling van de adsorptie-isotherm eerst gefiltreerd, voordat ze bij de zeoliet zijn 
gedaan. In het vervolgexperiment voor zeoliet is de volgende concentratiereeks gebruikt: 
0,1x, 1x, 1,25x, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x en 100x. Voor de adsorptie aan zand is gebruik 
gemaakt van de concentraties reeks: 0,1x, 1x, 2x, 10x en 100x. Er zijn twee 
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uitgangsoplossingen gemaakt, die vervolgens zijn verdund met het aangepaste Dutch 
Standard Water tot de gewenste concentraties. De HDPE-flessen met zeoliet/zand en de 
metaaloplossingen zijn negen dagen geschud om ervoor te zorgen dat er evenwicht bereikt 
zou zijn. 
 
Ook de bindingscapaciteit van actieve kool voor zware metalen is in dit experiment 
onderzocht. De reden hiervoor was dat actieve kool in dit project als mogelijke actieve stof 
voor de binding van PAK wordt onderzocht (zie volgende paragraaf). Inzicht in de 
bindingcapaciteit van actieve kool voor zware metalen, biedt de mogelijkheid om één actieve 
stof toe te passen voor de binding van zowel zware metalen als PAK, bij aanwezigheid van 
beide type waterbodemverontreiniging. Voor de bepaling van de adsorptiecapaciteit van de 
actieve kool voor zware metalen werd 50 mg SAE super actieve kool (Norit) ingewogen. 

5.3.2 Adsorptie van een mix van PAK aan actieve kool 
 
Mix van PAK 
Uit de rapportage van het algemene beeld van de waterbodemkwaliteit van de Vecht en 
zijwateren (Otto, 2008), blijkt dat in het sediment diverse PAK in verhoogde concentraties 
voorkomen. Het betreft naftaleen, fenantreen, anthraceen, fluoranteen, benzo(a)anthraceen, 
chryseen, benzo[b]fluoranteen, benzo[k]fluoranteen, benz[a]pyreen, dibenz[ghi]peryleen en 
indeno[123cd]pyreen. Dit zijn allemaal PAK die relevant zijn voor de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Daarom is ervoor gekozen om ook de adsorptie aan actieve kool met deze mix van 
PAK te bepalen. Naftaleen is hierbij echter buiten beschouwing gelaten omdat dit een relatief 
vluchtige PAK is, waardoor er in laboratoriumexperimenten lastig mee te werken is. Daarbij 
komt dat de concentraties van naftaleen in het Vecht-sediment laag zijn in vergelijking met 
andere PAK. Om de experimenten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de werkelijkheid, 
zijn de adsorptie-experimenten uitgevoerd bij een concentratie-range die overeenkomt met de 
in het poriewater van het Vechtsediment heersende PAK-concentraties. Om deze te schatten, 
is gebruik gemaakt van de beschikbare PAK-concentraties, die eerder door Otto (2008) zijn 
bepaald door middel van Tenax® extracties. Voor deze schatting zijn de beschikbare 
gehaltes genomen die zijn gemeten in de monsters van de Nes. Om uit de beschikbare 
gehaltes, de PAK-concentraties in de waterfase te berekenen, zijn de verdelingscoëfficiënten 
(Kd) voor de verschillende PAK tussen het sediment en de waterfase nodig. Deze zijn 
berekend met de formule Kd=Koc*  foc. De voor de verschillende PAK gebruikte Koc-waarden 
zijn afkomstig uit het RIVM rapport “Beslissen over bagger op de bodem” (Van Noort et al., 
2006). Voor de foc is gebruik gemaakt van de gemeten organisch stof gehalten in het rapport 
van Otto (2008). De berekende PAK-concentraties in de waterfase zijn weergegeven in tabel 
5.2.  
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Tabel 5.2  PAK-concentraties in de waterfase, berekend op basis van de beschikbare PAK concentraties in het 

sediment van locatie de Nes in Vecht.  
PAK Waterconcentratie 

(mg/l) 
fenantreen 3,4 · 10-4 
antraceen 1,3 · 10-4 
fluoranteen 1,1 · 10-4 
benzo[a]antraceen 6,1 · 10-6 
chryseen 8,2 · 10-6 
benzo[b]fluoranteen 2,1 · 10-6 
benzo[k]fluoranteen 3,2 · 10-7 
benzo[a]pyreen 1,3 · 10-6 
indeno[123_cd]pyreen 5,7 · 10-8 
benzo[ghi]peryleen 1,5 · 10-7 

 
Actieve kool 
Er is gebruik gemaakt van SAE super actieve kool (Norit) in poedervorm. Uit een eerder 
uitgevoerd onderzoek (Trouwborst et al., 2010) is gebleken dat deze actieve kool een goede 
bindingscapaciteit heeft voor fenantreen. De andere PAK waren niet meegenomen in dit 
onderzoek en het was dus vooraf niet bekend of deze actieve kool ook een goede 
bindingscapaciteit heeft voor de andere PAK en voor een mix van verschillende PAK. 
 
De adsorptiecapaciteit van actieve kool 
Normaal gesproken wordt bij het bepalen van de adsorptiecapaciteit van actieve kool voor 
PAK, actieve kool toegevoegd aan een oplossing met PAK. Vervolgens worden, na een 
aantal dagen schudden, de waterfase en de actieve kool van elkaar gescheiden en wordt de 
PAK uit de waterfase geëxtraheerd door middel van extractie met een oplosmiddel. Om de 
werkelijke concentratie van PAK in de waterfase te bepalen, is het van groot belang dat het 
water geheel vrij is van actieve kooldeeltjes. Als er nog minuscule actieve kool deeltjes 
aanwezig zijn in het water, worden deze mee-geëxtraheerd en beïnvloeden ze de gemeten 
PAK-concentratie in de waterfase.  
De actieve kool die in dit onderzoek werd gebruikt, bleek voor een deel te blijven zweven in 
de waterfase. Het verwijderen van deze deeltjes uit de waterfase bleek een probleem. 
Filtreren was geen optie, omdat de PAK vanuit de waterfase aan het filter zouden 
adsorberen. Centrifugeren bleek ook niet mogelijk: er bleven nog steeds actieve kool deeltjes 
in de waterfase achter. Daarom is er gezocht naar andere mogelijkheden om de concentratie 
in de waterfase te bepalen zonder daarbij verstoring te hebben van aanwezige actieve 
kooldeeltjes. Eerst is dit geprobeerd met SPME (Solid Phase MicroExtraction), daarna is 
gebruik gemaakt van siliconenrubber.  
 
De adsorptiecapaciteit bepaald met SPME 
SPME bestaat uit een glasfiber met coating die, afhankelijk van de soort coating, geschikt is 
voor de adsorptie van verschillende organische stoffen, waaronder PAK. Vervolgens kan de 
SPME-fiber in de injector van een GC worden gestoken om de hoeveelheid geadsorbeerde 
PAK te analyseren. In onze experimenten is gebruik gemaakt van fibers met een 7 µm 
polydimethylsiloxane coating. De PAK-concentraties in de waterfase zouden normaal 
gesproken gemeten kunnen worden door de fiber in het water te steken. In ons geval zouden 
echter de aanwezige actieve kooldeeltjes de opname van de PAK vanuit de waterfase 
kunnen verstoren. Daarom is ervoor gekozen de concentratie te bepalen vanuit de gasfase 
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boven de vloeistof (de ‘head space’), waarbij de SPME door het viton septum van een 
afgesloten fles wordt gestoken.  
Om te bepalen of SPME geschikt was, zijn eerst wat testexperimenten uitgevoerd zonder 
actieve kool. Er werden drie ijkoplossingen gemaakt met een mix van PAK met een 
oplopende concentratierange van 1:10:100. De laagste concentratie van deze ijkoplossingen 
komt overeen met de berekende relevante (porie)waterconcentraties (zie tabel 5.2). De 
flessen werden afgesloten met een schroefdop met gaatjes en daaronder een viton septum, 
waar de SPME-fibers doorheen gestoken konden worden. Aangezien het zeer lage PAK-
concentraties betrof, bestond de kans dat alle PAK uit de waterfase, via de gasfase, aan de 
fibers zou adsorberen en dat er geen evenwicht zou ontstaan. Daarom werden de PAK via 
siliconenrubber aan de ijkoplossingen toegevoegd. De PAK op de siliconenrubber vormen 
een grote voorraad, van waaruit de PAK naar de waterfase diffunderen, totdat er evenwicht is 
tussen de concentraties in de waterfase en in het siliconenrubber. De SPME-fibers werden 3, 
14 en 21 dagen in de flessen geplaatst om de PAK uit de head space op te nemen. 
Vervolgens werden de fibers in de injector van de GC-MS gestoken voor analyse. Tabel 5.3 
geeft een overzicht van de verschillende blootstellingstijden en de relatieve concentraties 
waaraan de fibers zijn blootgesteld.  
 
Tabel 5.3 Overzicht van blootstellingstijden en relatieve concentraties in het SPME-experiment 
Concentratie 3 dagen 14 dagen 21 dagen 
1 x x x 
10 x - x 
100 x x - 

 
Omdat bleek dat niet alle fibers dezelfde capaciteit hadden, zijn gedeutereerde PAK op de 
fibers geladen. Deze desorberen gedurende de incubatie met dezelfde snelheid van de fibers 
als de niet-gedeutereerde PAK aan de fibers adsorberen. Het laden van de gedeutereerde 
PAK op de fibers vond plaats door de fibers in een oplossing van gedeutereerde PAK in 85% 
methanoloplossing te plaatsen totdat de fiber in evenwicht was met de oplossing. Er werden 
eerst testen uitgevoerd om de tijd te bepalen die nodig was om de SPME fiber in evenwicht te 
brengen met de gedeutereerde PAK in de metanol-oplossing. Zodra deze evenwichtstijd 
bekend was, zijn de fibers geladen met gedeutereerde PAK (in duplo) en zijn ze in de 
gasfase boven de drie ijkoplossingen gestoken. Na tien dagen werden ze gemeten. Na 
analyse werden de fibers nogmaals geladen met gedeutereerde PAK en geanalyseerd om de 
capaciteit te bepalen.  
 
De adsorptiecapaciteit bepaald met siliconenrubber 
Uit de testen met de SPME-fibers bleek dat de resultaten niet eenduidig waren en dat de 
fibers onderling dusdanig verschilden in adsorptiegedrag voor de verschillende PAK, dat niet 
verder is gegaan met deze methode om de adsorptiecapaciteit van actieve kool voor PAK te 
bepalen. Om hier toch inzicht in te krijgen, is gebruik gemaakt van siliconenrubber. Voor dit 
experiment werd 0,3 mg van de afzonderlijke PAK opgelost in 1 ml hexaan. De concentratie 
van de verschillende PAK in deze mix was daarmee 0,3 g/l. In bruine glazen potjes werd ca. 
50 mg actieve kool ingewogen. Aan de actieve kool werden vier verschillende hoeveelheden 
van de mix van PAK toegevoegd, zodat er potjes waren met 0,3, 3, 30 of 300 µg van elke 
afzonderlijke PAK. De hexaan in de mix werd na toevoegen verdampt en er werd ca. 20 ml 
demiwater bij de potjes gedaan. Van siliconenrubber werden rondjes gesneden ter grootte 
van de binnenkant van de deksels van de potjes. Per deksel zijn twee rubbers gebruikt, 
waarvan de ene is gespiked met een mix van gedeutereerde PAK. Na het spiken van de ene 
rubber, is de andere rubber er bovenop gelegd en zijn de rubbers in de deksel gedaan. De 
gespikede gedeutereerde PAK heeft zich vervolgens over de beide rubbers verspreidt en 
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door de hoge diffusiesnelheid van PAK in siliconenrubber gebeurde dit binnen 24 uur. Aan de 
potjes met 0,3 en 3 µg PAK is van elke gedeutereerde PAK 0,2 µg toegevoegd via de 
siliconenrubber en aan de potjes met 30 en 300 µg PAK is 2 µg van elke gedeutereerde PAK 
toegevoegd. De potjes zijn gesloten en horizontaal op een schudder gelegd en zijn 
gedurende 97 dagen geschud met een schudfrequentie van 109 tpm. Gedurende de 
incubatie is de gedeutereerde PAK van de siliconenrubber naar de waterfase en de actieve 
kool gediffundeerd en heeft de PAK uit de mix zich verdeeld over de actieve kool, de 
waterfase en de siliconenrubbers. De PAK uit de mix diffundeerde zowel naar het rubber dat 
in contact was met de vloeistof als naar het tweede rubber dat tegen de deksel aan zat. Na 
97 dagen zijn de siliconen rubbers van een deel van de potjes apart geëxtraheerd. De 
rubbers die in aanraking kwamen met de vloeistof en actieve kool werden schoon gemaakt 
met een tissue. Er bleef echter wel wat actieve kool achter op deze rubbers. Het andere 
rubber was helemaal vrij van actieve kool. De extractie vond plaats door 2 x 24 uur te 
schudden met 25 ml metanol. Vervolgens is het extract opgenomen in hexaan en zijn de 
concentraties PAK en gedeutereerde PAK in het extract geanalyseerd met GC-MS. De 
verdelingscoëfficiënten voor de PAK aan actieve kool zijn berekend met behulp van de 
verdelingscoëfficiënten van de PAK tussen de waterfase en het siliconenrubber (Ksw) 
(Smedes et al. 2009). 

5.4 Bepaling van de naleveringsflux van zware metalen en PAK uit Vecht-sediment 

5.4.1 Nalevering van zware metalen 
Voor het bepalen van de nalevering van zware metalen uit het sediment van de Vecht is 
gebruik gemaakt van het sediment dat is bemonsterd op locaties 1 t/m 5 (mengmonster) en 
van het water van de Vecht dat op hetzelfde tijdstip is genomen. Het glaswerk en de andere 
materialen die gebruikt zijn, werden vooraf schoongemaakt met 1M HNO3.  
Zowel 500 ml Vecht-water als 500 ml MilliQ-water (blanco) werden gefiltreerd over een 0,45 
µm filter. Vervolgens werden deze gefiltreerde watermonsters gedurende een weekend 
geroerd in een bekerglas om zuurstof in de beide vloeistoffen te krijgen.  
Na het weekend zijn aan het MilliQ-water 5 g en aan het Vechtwater 10 g Chelex®-100 
(Biorad, Hercules, Californië, VS) toegevoegd en is het water 2 uur geroerd. De Chelex is 
toegevoegd om de zware metalen die in het water aanwezig waren weg te vangen. In een 
apart bekerglas werd 239 g nat Vechtsediment ingewogen. Op het sediment werd een 
horlogeglas gelegd en hierna werd 200 ml gefiltreerd metalenvrij Vecht-water via het 
horlogeglas toegevoegd aan het sediment (figuur 5.1). Het horlogeglas werd gebruikt om de 
opwerveling van het sediment tegen te gaan en is tot het einde van het experiment blijven 
liggen. Er werd vervolgens direct 10 ml monster genomen (t=0) en het bekerglas werd weer 
aangevuld met 10 ml metalenvrij Vecht-water. Voor de blanco is hetzelfde proces gevolgd, 
echter hierbij is alleen het metalenvrije MilliQ-water gebruikt en is geen sediment toegevoegd. 
Het experiment is in enkelvoud uitgevoerd. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
26 
 

De Bodem Bedekt 
 

1201913-000-BGS-0003, 16 december 2011, definitief 
 

 
Figuur 5.1 Proefopstelling van het naleveringsexperiment voor zware metalen uit het Vecht-sediment 
 
Na 1, 2, 6, 7, 10 en 15 dagen werden er monsters genomen van beide bekerglazen en werd 
het volume weer aangevuld. De monsters van t=0 en t=15 zijn geanalyseerd op nikkel, koper, 
zink, cadmium en lood, evenals het gefiltreerde en met Chelex behandelde Vecht-water en 
MilliQ-water. 

5.4.2 Nalevering van PAK 
Voor de bepaling van de nalevering van PAK uit het Vecht-sediment, is een experiment 
uitgevoerd, waarin water continue werd rondgepompt over het Vecht-sediment en waarin de 
nageleverde PAK met Tenax® werd afgevangen. Dit was nodig omdat de PAK-concentraties 
te laag zouden zijn om rechtstreeks in het bovenstaande water te meten, zoals bij de zware 
metalen werd gedaan. 
Het experiment werd uitgevoerd in een bekerglas, waarbij PAK-vrij water aan de ene kant het 
bekerglas werd ingepompt en het bovenstaande water aan de andere kant het bekerglas 
werd uitgepompt. Om te beoordelen of er geen kortsluitstroming van het PAK-vrije water zou 
ontstaan tussen de invoer en de uitvoer, werd eerst een experiment gedaan met blauw 
gekleurd water. De in- en uitvoer werden zodanig afgesteld dat het blauwgekleurde water 
over het sediment ging.  
Voor de bepaling van de nalevering van PAK is gebruik gemaakt van het sediment dat was 
bemonsterd op locaties 1 t/m 5 (mengmonster) en van het in de Vecht bemonsterde water. 
Het experiment werd in duplo uitgevoerd en het gebruikte glaswerk werd vooraf gespoeld met 
aceton en petroleumether. De bekerglazen werd gevuld met 374 g sediment (nat gewicht) en 
125 ml water. Het water werd met dezelfde snelheid het bekerglas in- en uitgepompt, 
waardoor het waterniveau hetzelfde bleef. Het uitstromende water werd door een buisje met 
1,5 g Tenax® geleid, waardoor de PAK in het water werd geadsorbeerd aan de Tenax® (zie 
voor de proefopstelling figuur 5.2). Bij het inwegen van de Tenax® in de buisjes werd ook een 
blanco Tenax®-monster genomen. De gemiddelde doorstroomsnelheid door de buisjes met 
Tenax® was 0,4 ml/min en de duur van het experiment was 81 dagen. Na 81 dagen werden 
de PAK die geadsorbeerd waren aan de Tenax®, geëxtraheerd met aceton en hexaan. De 
aceton en hexaan werden van elkaar gescheiden en de hexaan werd vervolgens ingedampt 
en geanalyseerd met GC-MS. 
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Figuur 5.2 Proefopstelling voor de bepaling van de PAK-nalevering uit Vecht-sediment door middel van continue 

doorstroming en extractie met Tenax® 
 
De hoeveelheid PAK die was geadsorbeerd aan de Tenax®, is omgerekend naar een flux 
(ng/d) vanuit het sediment naar de waterfase.  

5.5 Bepaling van de doorbraaktijd van zware metalen bij een afdeklaag met zeoliet met 
behulp van doorstroomkolommen 
Om de effectiviteit van de binding van een mix van zware metalen in een zandige deklaag 
met en zonder zeoliet te onderzoeken, is een experiment met doorstroomkolommen 
uitgevoerd. Vooraf is in bekerglazen onderzocht of de zeoliet zich liet afdekken onder zand. 
Dit bleek te lukken, dus werden er kolommen gemaakt met een laagje zeoliet en een laag 
zand.  
 
Er zijn twee soorten oplossingen met verschillende concentraties zware metalen als influent 
gebruikt (tabel 5.4). Bij influent 1 zijn de zware metalen toegevoegd in de verhouding die 
voortkwam uit de resultaten van het naleveringsexperiment (zie paragraaf 6.4). Cd en Pb 
zouden toegevoegd worden met een ratio 1:500 ten opzichte van de hoeveelheid zink. Uit 
concentratiemetingen van Cd en Pb bleken deze metalen echter in een tienmaal hogere 
concentratie te zijn toegevoegd, waardoor de verhouding ook een factor 10 verschoven is. 
Deze fout werd in een te laat stadium ontdekt om te kunnen herstellen. In influent 2 waren 
alle zware metalen in gelijke verhouding aanwezig. In eerste instantie zou de duur van het 
experiment vier weken zijn. De concentraties, de stroomsnelheid en de hoeveelheid zeoliet 
werden zo gekozen dat er theoretisch gezien in de kolommen met influent 1 voor nikkel, 
koper en zink binnen deze tijd doorbraak bereikt zou worden en voor influent 2 voor nikkel, 
koper, zink en cadmium. Omdat na vier weken in geen enkele kolom doorbraak werd 
gemeten, werden de zware metalenconcentraties in influent 2 met een factor 10 verhoogd tot 
5000 µg/l. 
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Tabel 5.4 Beoogde en daadwerkelijk gebruikte zware metalen-concentraties en ratio's in bij de 

doorstroomkolomnmen gebruikte influenten. 
 Influent 1 Influent 2 
 Beoogde 

concentratie 
(µg/l) 

Ratio Gemiddelde 
toegepaste 
concentratie 

(µg/l) 

Ratio Beoogde 
concentratie 

(µg/l) 

Ratio Gemiddelde 
toegepaste 
concentratie 

(µg/l) 

Ratio 

Ni 432 80 294 15 500 / 5000 1 / 1 625 / 3860 1,9 / 25 
Cu 540 100 120 6 500 / 5000 1 / 1 494 / 156 1,5 / 1 
Zn 2700 500 909 45 500 / 5000 1 / 1 500 / 1313 1,5 / 8 
Cd 5,4  1 43 2 500 / 5000 1 /1 471 / 2495 1,4 / 16 
Pb 5,4  1 20 1 500 / 5000 1 / 1 335 / 571 1 / 4 

 
Er werden zes kolommen gebruikt met een doorsnede van 19,6 cm2. Tabel 5.5 geeft een 
overzicht van de gebruikte condities. Twee kolommen werden gevuld met zand en 250 mg 
zeoliet (kolommen 1 en 2). Deze kolommen werden gedurende het gehele experiment 
doorstroomd met influent 1. Eén kolom werd gevuld met alleen zand (kolom 3) en werd de 
eerste 25 dagen doorstroomd met influent 1. Na 25 dagen werd deze kolom overgezet op 
influent 2 (na de verhoging van de zware metalen concentraties in dit influent). Eén kolom 
bevatte geen zand en werd gedurende het gehele experiment alleen doorstroomd met 
influent 1 (kolom 6) ter controle van de zware metalen concentraties gedurende het 
doorstroomproces. Twee kolommen werden gevuld met zand en 100 mg zeoliet (kolommen 4 
en 5). Deze werden gedurende het gehele experiment doorstroomd met influent 2, waarbij de 
concentraties van influent 2 na 25 dagen werden verhoogd. Het zand dat gebruikt is, is weer 
hetzelfde (ontzilte zee-)zand dat wordt toegepast bij het afdekken van de Bergse Voorplas 
Bakker et al., 2011). Voor het toepassen van dit zand in de doorstroomkolommen, werd het 
gedroogd bij 105ºC en gezeefd over 2 mm. 
  
De stroming door de kolommen was van onder naar boven. De kolommen werden 
voorafgaande aan het experiment gespoeld met 1 M HNO3. Onderin de kolommen was eerst 
een laagje schuimplastic aangebracht om de vloeistof die door de kolom stroomde, 
gelijkmatig over de gehele doorsnede van de kolom te verdelen. Vervolgens werd in alle 
kolommen met uitzondering van kolom 6, 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 werd vervolgens 250 mg zeoliet en aan kolommen 4 en 5 100 mg zeoliet toegevoegd. 
De kolommen werden vervolgens afgevuld met 577 ± 13 g zand, met uitzondering van kolom 
6. In figuur 5.3 zijn de zes kolommen te zien.  
 
Tabel 5.5  Samenstelling kolommen en gebruikte stroomsnelheden. 
Kolom Toepassing Zeoliet 

(mg) 
Zand  
(g) 

Gemiddelde 
doorstroomsnelheid 
(ml/uur) 

1 Zand + zeoliet; influent 1 250 30 + 538 18,3 
2 Zand + zeoliet; influent 1 250 30 + 542 18,4 
3 Zand; influent 1 en influent 2 -- 30 + 560 18,4 
4 Zand + zeoliet; influent 2 100 30 + 550 18,6 
5 Zand + zeoliet; influent 2 100 30 + 546 17,9 
6 Influent 1 -- -- 17,9 
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Figuur 5.3 Proefopstelling van het experiment met doorstroomkolommen voor zware metalen. Kolommen 1 en 2 

bevatten 250 mg zeoliet + afdekzand, kolom 3 bevatten alleen zand, kolommen 4 en 5 bevatten 100 
mg zeoliet + afdekzand. Kolom 6 bevatte geen zand of zeoliet. Kolommen 1, 2, en 6 werden 
doorstroomd met influent 1, kolom 3 werd deels doorstroomd met influent 1 en deels met influent 2 en 
kolommen 4 en 5 werden doorstroomd met influent 2. 

 
Na het vullen, hebben de kolommen een weekend gestaan om te consolideren en te 
stabiliseren. Vervolgens werden de kolommen aan de bovenzijde afgesloten met een dop 
met een effluentslang en is het doorstroomproces gestart. 
 
Influent 1 (gebruikt in kolommen 1, 2, 3 en 6) was gedurende het gehele experiment 
afkomstig uit hetzelfde influentvat dat 10 liter influent kon bevatten. In eerste instantie werd 
elke vier dagen vers influent 1 gemaakt, bestaande uit 10 liter demiwater met 400 mg/l 
CaCl2.2H2O, 70 mg/l MgCl2, 200 mg/l NaHCO3 en  40  mg/l  KHCO3. Koper, nikkel en zink 
werden toegevoegd als vast chloride-zout. Voor cadmium en lood was eerst een 
geconcentreerde oplossing gemaakt in demi-water waarvan vervolgens 10 ml werd 
toegevoegd aan het influent. Na 25 dagen werd kolom 3 overgezet op influent 2 en hoefde 
influent 1 pas na negen dagen weer aangevuld te worden. Influent 2, gebruikt voor kolommen 
4 en 5 en na 25 dagen ook voor kolom 3, kwam ook gedurende het gehele experiment uit één 
influentvat met 10 liter oplossing. Dit influent 2 werd in eerste instantie elke tien dagen en na 
de verhoging van de concentratie na 25 dagen, elke negen dagen ververst. Influent 2 bestond 
eveneens uit 10 liter demiwater met 400 mg/l CaCl2.2H2O, 70 mg/l MgCl2, 200 mg/l NaHCO3 
en 40 mg/l KHCO3. Hierin werden koper, nikkel, zink, cadmium en lood toegevoegd als vast 
chloride-zout. Na toevoeging van alle stoffen werden beide influenten doorgeborreld met 
perslucht om een pH van ca. 7,5 te krijgen. Omdat de zware metalen in het influent mogelijk 
neer zouden kunnen slaan, werden de zware metalenconcentraties bepaald aan zowel het 
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begin van elke nieuw gemaakte hoeveelheid influent als aan het eind, voordat het influent 
werd gewisseld. Voor de monstername van het influent werd 10 ml monster gefiltreerd over 
een 0,45 µm filter en aangezuurd met 18M HNO3 (1 vol.%).  
 
De doorstroomsnelheid door de kolommen was ingesteld op ca. 18 ml/uur. Gedurende het 
experiment van 97 dagen heeft de pomp 2255 uur aangestaan en is de doorstroomsnelheid 
per kolom dagelijks bepaald door de hoeveelheid effluent te wegen. In tabel 5.5 staan de 
gemiddelde doorstroomsnelheden door de verschillende kolommen weergegeven. De eerste 
25 dagen van het experiment werden dagelijks monsters genomen van het effluent uit de 
afzonderlijke kolommen en daarna eenmaal per week tot het einde van het experiment. 
Hiervoor 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 opgeslagen in de koelkast tot ze geanalyseerd werden op zware metalen met 
de ICP-MS. Een selectie van de genomen monsters is uiteindelijk geanalyseerd.  
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6  Resultaten van de laboratorium-experimenten 

6.1 Karakterisering van de Vecht-sedimentkwaliteit 
In tabel 6.1 zijn de belangrijkste resultaten weergeven van het analyseren van de fysisch-
chemische parameters in de twee mengmonsters (monsterpunten 1 t/m 5 en 6 t/m 10), zoals 
het lutumgehalte (< 2 µm), het slibgehalte (< 63 µm), de percentages koolstof (C) en zwavel 
(S) en het gewichtsverlies bij verschillende temperaturen. 
De gebruikte techniek voor de bepaling van de korrelgrootteverdeling wijkt af van de 
pipetmethode, zoals deze bij routematig waterbodemonderzoek wordt gebruikt. De fractie <8 
µm van de gebruikte optische techniek komt ruwweg overeen met de fractie <2 µm (lutum) 
van de pipetmethode. 
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 105º C droog monster en 
de waarde bij 800ºC is een maat voor het carbonaatgehalte ten opzichte van een 105ºC 
droog monster. 
Het percentage Loss On Ignition (LOI) is het gewichtsverlies tussen 105ºC en 1000ºC. 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de mengmonsters 1 t/m 5 en 6 t/m 10 licht verschillende 
karakteristieken hebben. Mengmonster 1 t/m 5 cm bevat minder lutum, slib, koolstof en 
zwavel. 
Het lutumgehalte en het gloeiverlies (LOI) van het bemonsterde sedimenten zijn globaal 
vergelijkbaar met die van monsternemingstraject V8, gerapporteerd in de eerder uitgebrachte 
TAUW-rapportage over de waterbodemkwaliteit van Vecht (Otto, 2008). 
 
Tabel 6.1 Fysisch-chemische kenmerken van het bemonsterde sediment van de Vecht. 

 lutum < 63 %C %S LOI % 105ºC 450ºC 550ºC 800ºC 
 % % % % % % % % % 
1 t/m 5 16,7 36,9 4,7 0,36 10,9 52,3 6,61 0,86 3,34 
6 t/m 10 22,1 57,5 6,0 0,74 14,6 64,8 7,55 0,95 6,06 
TAUW V8 23    17     

 
In tabel 6.2 zijn de gehaltes van enkele macro-ionen in de waterbodem weergegeven. Ook 
hier bevat het mengmonster 1 t/m 5 (licht) lagere gehaltes dan het mengmonster 6 t/m 10. 
 
Tabel 6.2 Gehaltes (g/kg d.s.) van macro-ionen in het bemonsterde sediment van de Vecht. 

 Al Ca Fe K Mg Mn Na P 
 g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 
1 t/m 5 29,8 27,8 25,7 11,5 4,09 0,562 4,92 2,57 
6 t/m 10 
cm 

36,7 51,6 34,3 12,8 5,92 0,962 5,51 2,09 
 
In tabel 6.3 zijn de gehaltes van enkele zware metalen in de bemonsterde waterbodem 
weergegeven. Het mengmonster 1 t/m 5 bevat hogere concentraties cadmium (Cd), kobalt 
(Co), chroom (Cr), koper (Cu), lood (Pb) en zink (Zn) dan mengmonster 6 t/m 10. Verder valt 
op dat de gehaltes van cadmium, chroom, nikkel, lood en arseen een factor 2-3 hoger zijn 
dan die van monsternemingstraject V8, gerapporteerd in de eerder uitgebrachte TAUW-
rapportage over de waterbodemkwaliteit van Vecht (Otto, 2008). De gehaltes koper zijn 
duidelijk lager dan die gerapporteerd in Otto (2008). 
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Tabel 6.3 Gehaltes (mg/kg d.s.) van zware metalen in het bemonsterde sediment van de Vecht. 
 Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn As 
 mg/kg 

d.s. 
mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 

mg/kg 
d.s. 1 t/m 5 2,75 8,57 71,5 56,4 29,9 162,0 711,1 43,7 

6 t/m 10 1,27 11,1 59,1 38,5 26,7 120,9 324,2 40,9 
TAUW 
V8 

1,0 n.b. 24 320 16 89 690 13 
 
In tabel 6.4 zijn de gehaltes van de 16-EPA PAK in de bemonsterde waterbodem 
weergegeven. Het mengmonster 1 t/m 5 bevat voor de meeste PAK iets lagere concentraties 
dan het mengmonster 6-10 cm, behalve voor naftaleen (NAP) en indenopyreen (IPY). 
Opvallend is verder dat de gehaltes een factor 10-25 lager zijn dan die van het 
monsternemingstraject V8, gerapporteerd in de eerder uitgebrachte TAUW-rapportage over 
de waterbodemkwaliteit van Vecht (Otto, 2008). 
 
Tabel 6.4 Gehaltes (µg/kg d.s.) van 16-EPA PAK in het bemonsterde sediment van de Vecht. 

 NAP ANY ANA FLU PHE ANT FLT PYR 
 µg/kg d.s 

d.s 
µg/kg d.s µg/kg d.s µg/kg d.s µg/kg d.s 

d.s 
µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 1 t/m 5 50,5 40 

30 
52 90 317 117 705 721 

6 t/m 10 15,5 30 74 93 692 196 1074 1088 
TAUW 
V8 

1300 <50 880 1500 8000 1900 18000 14000 
 BAA CHR BBF BKF BAP IPY DBA BPE 

 µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s 
d.s 

µg/kg d.s µg/kg d.s 
d.s 1 t/m 5 590 633 390 265 396 420 92 288 

6 t/m 10 930 905 435 364 475 378 99 
 

300 
TAUW 
V8 

4600 7300 6900 3500 7300 5000 990 4600 
 
Ondanks dat in mengmonster 6 t/m 10 hogere PAK-concentraties zijn gemeten dan in 
mengmonster 1 t/m 5, is de PAK in mengmonster 1 t/m 5 wel meer beschikbaar (zie tabel 
6.5). Van het totaal aan PAK (in Tenax® + resterend in sediment) is in mengmonster 1 t/m 5 
37% beschikbaar en in mengmonster 6 t/m 10 11%. Omdat in het sediment van 
mengmonster 1 t/m 5 de PAK meer beschikbaar was en dus potentieel meer kan naleveren 
naar de waterkolom, is dit sediment gebruikt bij het naleveringsexperiment voor PAK. 
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Tabel 6.5 Gemeten gehalten in Tenax® en resterend in sediment en berekende beschikbaarheid van de PAK-

gehaltes in het bemonsterde Vecht-sediment. 
  NAP ANY ANA FLU PHE ANT FLT PYR 

Tenax (µg/kg d.s) 2,0 2,6 24,0 17,3 74,0 23,6 502,1 431,8 
Sediment (µg/kg d.s.) 59,7 15,9 34,1 42,5 143,9 40,4 390,0 312,8 1 t/m 5 
Beschikbaarheid (%) 3.3 14.0 41,3 28,9 34,0 69,8 56,3 58,0 

  BAA CHR BBF BKF BAP IPY DBA BPE 
Tenax (µg/kg d.s) 139.9 198,6 97,9 69,3 61,6 8,6 5,1 8,4 
Sediment (µg/kg d.s.) 237,0 308,3 296,7 272,7 268,6 203,1 59,0 205,37 1 t/m 5 
Beschikbaarheid (%) 37,12 39,2 24,8 20,3 18,7 4,1 8,0 3,9 

  Totaal PAK       
Tenax (µg/kg d.s) 1667       
Sediment (µg/kg d.s.) 2890       1 t/m 5 
Beschikbaarheid (%) 37       

  NAP ANY ANA FLU PHE ANT FLT PYR 
Tenax (µg/kg d.s) 0,0 0,4 13,7 3,8 3,7 16,9 184,2 297,3 
Sediment (µg/kg d.s.) 37,8 16,8 29,7 30,7 209,8 53,8 885,1 746,8 6 t/m 10 
Beschikbaarheid (%) 0,0 2,6 31,5 11,0 1,7 24,0 17,2 28,5 

  BAA CHR BBF BKF BAP IPY DBA BPE 
Tenax (µg/kg d.s) 47,3 58,0 19,5 32,7 15,9 0,0 0,0 0,0 
Sediment (µg/kg d.s.) 535,4 682,7 609,2 555,1 584,1 391,4 128,0 384,1 6 t/m 10 
Beschikbaarheid (%) 8,1 7,8 3,1 5,6 2,7 0 0 0 

  Totaal PAK       
Tenax (µg/kg d.s) 693       
Sediment (µg/kg d.s.) 5880       6 t/m 10 
Beschikbaarheid (%) 11       

6.2 Karakterisering van de Vecht-water- en poriewaterkwaliteit 
In tabel 6.6 zijn de pH, EC en de concentraties van enkele anionen in het bemonsterde 
oppervlaktewater en poriewater weergegeven.  
 
Tabel 6.6 Fysisch-chemische kenmerken van het oppervlaktewater en van het poriewater in de toplagen van 

het bemonsterde sediment van de Vecht. 
 pH EC DOC Cl NO3 PO4 SO4 

  µS/cm mg C/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
oppervlaktewater 7,67 863 10,1 131 4,9 < 0.5 37,6 
poriewater 1 t/m 5 7,81 1048 21,9 130 < 0.5 1,2 3,9 
poriewater 6 t/m 10 8,01 1017 15,7 128 < 0.5 2,2 19,9 

 
In tabel 6.7 zijn de concentraties van enkele macro-ionen in het oppervlaktewater en het 
poriewater van het sediment weergegeven. De concentraties ijzer (Fe) en mangaan (Mn) zijn 
in het poriewater aanzienlijk hoger dan die in het oppervlaktewater. Ook de P-concentraties 
zijn in het poriewater veel hoger dan in het oppervlaktewater, zodat verondersteld mag 
worden dat er sprake is van nalevering van fosfaat door het sediment aan de waterkolom. 
 
Tabel 6.7 Concentraties van macro-ionen in het oppervlaktewater en in het poriewater in de toplagen van het 

bemonsterde sediment van de Vecht. 
 Al Ca Fe K Mg Mn Na P 
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
oppervlaktewater 0,015 70,9 0,09 6,9 12,1 0,04 82,7 0,05 
poriewater 1 t/m 5 0,025 92,7 7,15 8,5 17,4 1,61 86,8 3,94 
poriewater 6 t/m 10 0,012 88,9 4,37 10,1 18,6 2,30 84,6 3,40 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
34 
 

De Bodem Bedekt 
 

1201913-000-BGS-0003, 16 december 2011, definitief 
 

In tabel 6.8 staan de gemeten concentraties in het water van de Vecht en het poriewater van 
de sedimentmonsters van enkele zware metalen weergegeven. Voor veel zware metalen 
blijkt het oppervlaktewater hogere concentraties te bevatten dan het poriewater in het 
sediment. Dit betekent in principe dat zware metalen, in plaats van na te leveren vanuit het 
sediment, vanuit het oppervlaktewater naar het poriewater zullen diffunderen. Dit is mogelijk 
het gevolg van het feit dat de toplaag van het sediment (0-20 cm) als geheel is bemonsterd. 
Hierdoor is het bemonsterde poriewater niet persé representatief voor het poriewater in de 
bovenste paar centimeters van het sediment, waarmee het oppervlaktewater uitwisselt. 
Alleen voor kobalt (Co), chroom (Cr) en arseen (As) zijn de concentraties in het poriewater 
hoger dan in het oppervlaktewater. Voor Cr is dit alleen in mengmonster 1 t/m 5. Over het 
algemeen zijn de concentraties in het poriewater van mengmonster 1 t/m 5 hoger dan van 
mengmonster 6 t/m 10. 
 
Tabel 6.8 Concentraties van zware metalen in het oppervlaktewater boven en in het poriewater in de toplagen 

van het bemonsterde sediment van de Vecht. 
 Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn As 
 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
oppervlaktewater 0,07 0,24 2,56 2,12 2,09 2,37 8,2 2,98 
poriewater 1 t/m 5 0,03 1,04 3,57 0,54 1,21 0,31 4,2 7,02 
poriewater 6 t/m 10 0,02 0,46 0,71 0,55 0,75 0,15 6 5,24 

6.3 De adsorptie-isothermen van zeoliet en actieve kool 

6.3.1 Adsorptie van een mix van zware metalen aan zeoliet, actieve kool en zand 
 
Voor de zware metalen Ni, Cu, Zn, Cd en Pb zijn de adsorptie-isothemen bepaald voor 
adsorptie aan zeoliet en actieve kool. Hierbij werden de metalen toegevoegd in een mix met 
concentraties in verschillende onderlinge verhoudingen. De resultaten staan in figuur 6.1. 
Naar aanleiding van de resultaten van het experiment met de doorstroomkolommen (zie 
paragraaf 6.5) is ook de adsorptiecapaciteit van het zand bepaald, met de metalen in 
dezelfde concentraties en verhoudingen. Deze adsorptie-isothermen voor het zand staan 
eveneens in figuur 6.1. 
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Figuur 6.1 Adsorptie-isothermen voor de adsorptie van vijf zware metalen, toegevoegd als mix, aan zeoliet, 

actieve kool en zand 
 
Zeoliet heeft een zeer goede adsorptiecapaciteit voor zware metalen, waarbij Ni en Zn het 
beste gebonden worden. De bindingscapaciteit voor Cu en Cd is lager, maar nog steeds zeer 
hoog. De bindingscapaciteit die voor Cd en Zn in deze mix bij pH 8 is gevonden, is 
vergelijkbaar met de door Osté et al. (2002) gevonden bindingscapaciteit voor de 
afzonderlijke metalen bij pH 6,5. Ondanks eventuele competitie tussen de metalen in de mix, 
biedt de onderzochte zeoliet een grote bindingscapaciteit voor zware metalen bij 
verschillende pH's. Zeoliet kan dus goed worden toegepast in situaties waar verschillende 
zware metalen in de waterbodem aanwezig zijn en waar de pH ligt tussen pH 6,5 en 8.  
 
De bindingscapaciteit van actieve kool voor Cu is ongeveer vergelijkbaar met de 
bindingscapaciteit van zeoliet voor Cu. Voor Ni, Zn en Pb is de capaciteit van actieve kool 
ongeveer een factor 10 lager dan die van zeoliet. Voor Cd is dit ongeveer een factor 50. 
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De bindingscapaciteit van zand voor Cu is ongeveer een factor 100 lager dan die van zeoliet. 
Voor Cd, Pb, Ni en Zn is de bindingscapaciteit van zand ongeveer een factor 1000 lager dan 
die van zeoliet. De bindingscapaciteit van het zand is verrassend hoog, omdat meestal wordt 
verondersteld dat zand nauwelijks bindingscapaciteit heeft. Mogelijk speelt hierbij een rol dat 
het gebruikte zand afkomstig is uit zee en schelpdeeltjes bevat waaraan de zware metalen 
kunnen adsorberen. Uit een recent rapport (Osté, 2011), waarin voor andere typen zand is 
gekeken naar de bindingscapaciteit voor zink, komt een vergelijkbare bindingscapaciteit naar 
voren als in het voorliggende onderzoek.  

6.3.2 Adsorptie van een mix van PAK aan actieve kool 
 
De adsorptiecapaciteit bepaald met SPME 
De hoeveelheid PAK die adsorbeert aan de SPME-fibers, neemt toe naarmate de fibers 
langer blootgesteld zijn aan de diverse PAK-concentraties. Na drie dagen is er nog geen 
evenwicht bereikt en de fiber heeft meer PAK opgenomen na 14 dagen. De opname van de 
lichtere PAK (fenantreen, antraceen en fluoranteen) neemt niet meer toe na 14 dagen, wat er 
op duidt dat de fiber in evenwicht is gekomen met de vloeistof. Voor de andere PAK vindt nog 
wel een toename plaats tussen 14 en 21 dagen. Het is niet duidelijk of na 21 dagen 
evenwicht bereikt is tussen de fiber en de vloeistof. De drie concentraties hadden een 
verhouding van 1:10:100. Deze theoretische verhouding kwam echter niet goed terug in de 
verhoudingen van de PAK gemeten op de fibers (tabel 6.9). 
 
Tabel 6.9  Theoretische verhoudingen en verhoudingen bepaald aan de hand van metingen van geadsorbeerd 

PAK aan SPME-fibers met een 7 µm PDMS coating die gedurende 3, 14 en 21 dagen zijn 
blootgesteld aan oplossingen met verschillende PAK-concentraties met een onderlinge 
concentratieverhouding van 1:10:100.  

3 dagen 14 dagen 21 dagen 
PAK 10x/1x 100x/10x 100x/1x 10x/1x 
Theoretische verhouding 10 10 100 10 
Verhouding op basis van metingen 
fenantreen 13 - - 8 
antraceen 12 6 69 9 
fluoranteen 12 - - 10 
benzo[a]antraceen - 13 100 11 
chryseen - 6 72 19 
benzo[b]fluoranteen - 61 63 3 
benzo[k]fluoranteen - - 46 0.5 
benzo[a]pyreen - 10 52 12 
indeno[123_cd]pyreen - - 3 3 
benzo[ghi]peryleen - - 1 2 
 
Uit de theoretische verhoudingen en de werkelijk gemeten verhoudingen, blijkt dat de 
adsorptiecapaciteit van de verschillende fibers per PAK verschilt. Vooral de zwaardere PAK, 
zoals benzo[b]fluoranteen en indeno[123_cd]pyreen, wijken erg af. Daarom is onderzocht of 
gedeutereerde PAK kan worden gebruikt om het verschil in capaciteit tussen de fibers te 
kunnen corrigeren. Na 16 minuten is de SPME fiber in evenwicht met de gedeutereerde PAK 
in de metanol oplossing en is de fiber dus geladen (figuur 6.2). Opvallend is dat de 
hoeveelheid geadsorbeerd PAK aan de fibers, bij dezelfde blootstellingsduur, verschillend is 
voor de verschillende PAK. Acenaftaleen-d en fenantreen-d worden door de ene fiber meer 
opgenomen dan door de andere, terwijl voor benz(a)pyreen-d en benzo(ghi)peryleen-d 
precies het omgekeerde wordt waargenomen. 
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Figuur 6.2 Gemeten PAK-concentraties (uitgedrukt in de GC-MS respons,) geadsorbeerd aan SPME fibers met 

een PDMS coating van 7 µm, na verschillende tijden in een metanol-oplossing met gedeutereerde 
PAK te zijn gestoken. De gesloten en open symbolen zijn de resultaten van twee verschillende fibers.  

 
De gedeutereerde PAK is vervolgens gebruikt om de fibers voor hun variabele 
adsorptiecapaciteit te corrigeren. Echter, de resultaten van het experiment, waarbij de met 
gedeutereerde PAK geladen fibers gedurende tien dagen in flessen met oplopende 
concentraties PAK (concentratieverhouding 1:10:100) zijn gestoken, laten een zeer wisselend 
beeld van de opname door de fibers zien. In tabel 6.10 staan de verhoudingen van de 
hoeveelheid geadsorbeerde PAK na correctie met de gedeutereerde PAK aan de twee fibers 
(a en b) die aan dezelfde concentratie zijn blootgesteld. 
 
Tabel 6.10  Verhouding tussen gemeten hoeveelheden PAK van twee fibers met 7µm PDMS coating, die 

gedurende 10 dagen zijn blootgesteld aan dezelfde concentratie PAK. Er zijn drie concentraties 
gebruikt met een concentratie verhouding van 1:10:100. 

PAK 1xa/1xb 10xa/10xb 100xa/100xb 
fenantreen 0,4 1,0 1,0 
antraceen 0,8 1,0 - 
fluoranteen 0,6 0,8 0,8 
benzo[a]antraceen 0,3 0,8 0,7 
chryseen 0,3 0,8 0,7 
benzo[b]fluoranteen 0,4 0,6 0,7 
benzo[k]fluoranteen 0,9 - 0,8 
benzo[a]pyreen 0,2 0,8 0,8 
indeno[123_cd]pyreen - 0,9 0,8 
benzo[ghi]peryleen 1,2 0,9 0,6 
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Bij alle verhoudingen zou je idealiter een factor 1 verwachten, aangezien elk paar fibers 
gedurende dezelfde tijd is blootgesteld aan dezelfde PAK-concentraties. De fibers die waren 
blootgesteld aan de middelste concentratie (10xa en 10xb), laten de kleinste afwijking ten 
opzichte van elkaar zien. De duplo fibers die zijn blootgesteld aan de andere twee 
concentraties wijken wel erg van elkaar af en deze afwijking verschilt per PAK. Ook de 
verhouding in concentratie tussen de verschillende oplossingen kwam niet uit de metingen 
naar voren. Op basis van deze resultaten wordt duidelijk dat de SPME-fibers een 
verschillende opnamecapaciteit hebben en dat deze binnen een fiber ook erg kan verschillen 
per PAK. Op basis hiervan is besloten de SPME- fibers niet verder meer te gebruiken om de 
adsorptie van PAK aan actieve kool te bepalen.  
 
De adsorptiecapaciteit bepaald met siliconenrubber 
Bij de bepaling van de adsorptiecapaciteit van actieve kool voor PAK, werden twee 
siliconenrubbers gebruikt die op elkaar in de dop waren gelegd en werden blootgesteld aan 
een vloeistof met actieve kool en met 0,3, 3, 30 en 300 µg PAK. De beide rubbers werden 
afzonderlijk geanalyseerd. Verdelingscoëfficiënten voor de verschillende PAK aan actieve 
kool zijn ook voor de afzonderlijke rubbers berekend. De gemeten PAK-gehaltes aan de 
beide rubbers kwamen echter sterk overeen; de actieve kooldeeltjes aan een van twee 
rubbers hebben geen invloed gehad op de PAK-concentraties. Daarom zijn de berekende 
verdelingscoëfficiënten van de beide rubbers gemiddeld. Deze gemiddelde waarden zijn 
weergegeven in figuur 6.3. De adsorptiecapaciteit voor fenantreen en antraceen varieert 
tussen log Kd 7,5 en 10. Voor de andere drie-rings PAK, fluoranteen, varieert die tussen log 
Kd 8,5 en 10,7. De overige PAK hebben een hogere log Kd, gelegen tussen 9,3 en 12. 
Uit figuur 6.3 blijkt ook dat de gemeten adsorptiecoëfficiënt van de actieve kool toeneemt bij 
hogere concentraties, terwijl een afname verwacht zou worden. De reden hiervoor is niet 
helemaal duidelijk. In enkele monsters konden bepaalde PAK niet worden gemeten. Dit was 
met name het geval bij de laagste concentraties van de hogere PAK (vanaf 
benz[a]antraceen). De oorzaak hiervoor is, dat de adsorptiecapaciteit van de actieve kool in 
de experimenten hoger bleek te zijn dan vooraf was ingeschat. Hierdoor vielen de opgeloste 
concentraties na het schudden soms terug tot onder de detectiegrens.  
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Figuur 6.3 Berekende verdelingscoëfficiënt van verschillende PAK aan SAE super actieve kool (Norit) bij 

verschillende concentraties toegevoegd in een verhouding van 1:10:100:1000. 
 
In deze experimenten is SAE super actieve kool (Norit) gebruikt omdat uit eerder onderzoek 
was gebleken dat deze actieve kool een goede bindingscapaciteit had voor fenantreen. Op 
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basis van deze resultaten kan gesteld worden dat de gebruikte actieve kool ook een zeer 
grote bindingscapaciteit heeft voor de ander KRW-relevante PAK, ook als ze aanwezig zijn in 
een mix. Deze actieve kool kan goed gebruikt worden om PAK die nalevert vanuit een 
verontreinigde waterbodem, te binden. 

6.4 De naleveringflux van zware metalen en PAK uit Vecht-sediment 

6.4.1 De nalevering van zware metalen 
In de bekerglazen met water en sediment van de Vecht en in de blanco, werden in het begin 
en na 15 dagen de concentraties van Ni, Cu, Zn, Cd en Pb gemeten. De blanco bevatte op 
t=0 enkele van de zware metalen in lage concentraties, maar er had in deze blanco na 15 
dagen geen concentratietoename plaatsgevonden. Er was dus geen sprake van contaminatie 
vanuit de omgeving en er hoefde geen correctie van de gemeten concentraties in het 
bekerglas met sediment en water plaats te vinden. Tabel 6.11 geeft een overzicht van de 
gemiddelde zware metaal-fluxen die gedurende de 15 dagen uit het sediment naar het water 
zijn gediffundeerd (in ng/d). Omdat er slechts twee meetpunten zijn, is hierbij de gemiddelde 
flux als lineair tussen t=0 en t=15 beschouwd. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze flux 
waarschijnlijk een overschatting van de werkelijkheid is, aangezien in het begin van het 
experiment een maximale concentratiegradiënt is aangelegd, door het bovenstaande water 
vrij te maken van zware metalen. Deze flux in het bekerglas, is omgerekend naar de flux per 
m2, om een indruk te krijgen hoeveel zware metalen er per oppervlakte-eenheid naar de 
waterfase diffundeert. De concentratie Pb aan het eind van het experiment was lager dan aan 
het begin. Mogelijk dat er lood is vrijgekomen bij het opzetten van het experiment (door de 
minimale opwerveling van het sediment) en dat dit door diffusie of sedimentatie is 
teruggegaan naar het sediment. Er heeft in ieder geval geen nalevering plaats gevonden van 
Pb.  
 
Tabel 6.11 De gemeten gemiddelde naleveringsflux van zware metalen vanuit het Vecht-sediment naar het 

bovenstaande water  
Zware metaal Nalevering 

(ng/d) 
Nalevering 
(µg/d/m2) 

Ni 33 4,2 
Cu 43 5,4 
Zn 222 28,2 
Cd 0.4 50,9 
Pb 0 0 

 
Op basis van de berekende naleveringsflux in ng/d/m2, is berekend hoeveel zeoliet of zand er 
per m2 nodig zou zijn om voor het beschouwde sediment de nalevering van zware metalen 
voor 10 jaar te binden. Hierbij is gebruik gemaakt van de adsorptiecapaciteiten die zijn 
bepaald in het adsorptie-experiment (paragraaf 6.3) en van de gemeten concentraties in het 
poriewater van mengmonster 1-5. Nikkel blijkt daarbij het bepalende metaal te zijn. Er is ca. 
60 gram zeoliet (type synthetische zeoliet Doucil 4A) per m2 nodig om de zware metalen die 
nageleverd worden voor 10 jaar te binden. 
Er is ca. 110 kg zand (zonder zeoliet) per m2 nodig om de zware metalen die nageleverd 
worden voor 10 jaar te binden. Dit is een laag van ca. 7,5 cm. 

6.4.2 De nalevering van PAK 
In tabel 6.12 staan de berekende PAK-naleveringsfluxen in ng per dag. Deze fluxen zijn 
berekend op basis van de hoeveelheden PAK die aan de Tenax® in de buisjes waren 
gebonden. Deze in de Tenax®-buisjes gemeten hoeveelheden zijn gecorrigeerd voor de 
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hoeveelheden PAK die in het blanco Tenax®-buisje aanwezig waren. In het blanco Tenax®–
buisje bleek meer naftaleen aanwezig te zijn dan in de Tenax®-buisjes van de beide 
bekerglazen, waardoor naftaleen verder buiten beschouwing is gelaten. Om een indruk te 
krijgen van hoeveel PAK er per oppervlakte-eenheid naar de waterfase diffundeert, is het 
massatransport omgerekend naar het transport per dag per m2. 
 
Tabel 6.12 Naleveringsflux van PAK vanuit het Vecht-sediment naar het bovenstaande water  

16-EPA PAK 
Flux 

Bekerglas 1 
(ng/d) 

Flux 
Bekerglas 1 

(ng/d/m2) 

Flux 
Bekerglas 2 

(ng/d) 

Flux 
Bekerglas 2 

(ng/d/m2) 
acenaftyleen 0.0 0 0,0 0 
acenafteen 0,6 80 1,2 153 
fluoreen 0,1 13 0,1 16 
fenantreen 8,0 1019 9,7 1241 
antraceen 0,7 94 0,9 118 
fluoranteen 7,9 1004 8,1 1034 
pyreen 8,3 1063 7,3 933 
benz[a]antraceen 1,2 157 1,3 168 
chryseen 2,3 293 2,1 261 
benzo[b]fluoranteen 0,6 70 0,6 73 
benzo[k]fluoranteen 0,4 52 0,4 45 
benzo[a]pyreen 0,3 37 0,3 38 
indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,1 9 0,1 8 
dibenzo[a,h]antraceen 0,0 0 0,0 1 
benzo[g,h,i]peryleen 0,1 10 0,1 10 

 
De nalevering van de verschillende PAK komt in de duplo’s goed overeen. Fenantreen, 
fluoranteen, pyreen geven de grootste nalevering gevolgd door chryseen en 
benz[a]antraceen. Dit zijn ook de PAK die in grote mate beschikbaar waren in het sediment 
(paragraaf 6.1). Van de lagere PAK is uit de literatuur bekend dat ze uit verontreinigd 
sediment nageleverd worden. Opvallend is dat ook de zwaardere PAK, zoals indeno[1,2,3-
cd]pyreen en benzo[g,h,i]peryleen naar de waterfase diffunderen. De flux van deze stoffen is 
echter wel een factor 100 lager dan fenantreen, fluoranteen en pyreen. 
 
Op basis van het berekende dagelijkse naleveringslflux in ng/d/m2, is berekend hoeveel 
actieve kool er per m2 nodig zou zijn om voor dit sediment de nalevering van PAK voor 10 
jaar te binden. Hierbij is gebruik gemaakt van de log Kd waarden die zijn bepaald in het 
adsorptie-experiment (paragraaf 6.3), de gemiddelde waterconcentratie bepaald uit het 
volume water in het naleveringsexperiment en de hoeveelheid PAK die gebonden werd aan 
de Tenax®. Fenantreen blijkt daarbij de bepalende PAK te zijn. Er is 0,04 (op basis van de 
hoogste log Kd-waarde) tot 8 gram actieve kool (type SAE super actieve kool (Norit) per m2 
nodig om de PAK die nageleverd worden, voor 10 jaar te binden. 

6.5 De doorbraaktijd van zware metalen bij een afdeklaag met zeoliet 
Om de effectiviteit van de binding van de zware metalen aan de zeoliet te bepalen in een 
continue doorstroomd systeem, zijn zware metalen in oplossing door kolommen met zand en 
zeoliet gepompt. Dit gebeurde vanuit een vat met een mix van zware metalen. De 
concentratie van dit influent is direct nadat de oplossing was gemaakt bepaald en, vlak 
voordat het influent werd vernieuwd, opnieuw. In figuur 6.4 zijn de concentraties in het 
influent 1, met een verschillende verhouding aan zware metalen, aan het begin en eind van 
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elk vat weergegeven. Ook het concentratieverloop in kolom 6 die, zonder zand en zeoliet, 
werd doorstroomd met influent 1, is in de grafieken weergegeven.  
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Figuur 6.4 Concentraties van zware metalen in influent 1 in de verse oplossing (influent begin), aan het eind van 

het vat (influent eind) en de concentraties in kolom 6 zonder zand en zeoliet.  
 
In de grafieken is duidelijk te zien dat de concentraties van de zware metalen het hoogste zijn 
direct nadat het influent is gemaakt. Aan het einde van elk vat, na ca. 4 dagen, waren de 
concentraties van alle zware metalen lager. In het influent werd ook een neerslag 
waargenomen. De daling in concentratie was voor het ene metaal groter dan voor het andere. 
In kolom 6 werd nagenoeg dezelfde concentratie gemeten als in het influent na 4 dagen. Als 
de concentratiedaling het gevolg is van neerslagvorming (en dat is zeer waarschijnlijk), dan 
kan worden aangenomen dat de afname in concentratie snel gaat en dat de concentraties die 
door de kolommen zijn gestroomd, beter overeenkomen met de aan het eind van elk vat 
gemeten concentraties dan met de beginconcentraties. In de berekeningen zijn dan ook de 
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eindconcentraties van het influent gebruikt en niet de beginconcentraties in het verse influent. 
Door de daling in concentratie door neerslagvorming, is de verhouding tussen de 
concentraties van de zware metalen waar bij de opzet van de proef vanuit was gegaan, 
anders geworden (tabel 6.13). Op basis van de gemiddelde influent-eindconcentraties die 
door de kolommen zijn gestroomd, zijn de verwachtte doorbraaktijden van de zware metalen 
opnieuw berekend met de adsorptiecapaciteit van de zeoliet.  
 
Tabel 6.13 Gemiddelde eindconcentraties van de zware metalen die door kolommen 1, 2 en 3 zijn gestroomd 

met de onderlinge verhouding en de verwachte doorbraaktijd 
 Ni Cu Zn Cd Pb 
Gemiddelde concentratie (µg/l) 294 120 909 43 20 
Verhouding 15 6 45 2 1 
Doorbraaktijd (uren) 1181 2315 611 1130 17361 

 
De doorlooptijd van de experimenten bedroeg 2342 uur. Van alle metalen zou dus doorbraak 
kunnen worden verwacht, behalve van lood. In figuur 6.5 staan de effluentconcentraties uit 
kolommen 1 en 2 (beide met zand en zeoliet), doorstroomd met influent 1 en van kolom 3 
(met alleen zand) doorstroomd met influent 1 tot 1173 uur. Vanaf dat tijdstip is de 
concentratie die door kolom 3 stroomde verhoogd en is de concentratie in het effluent van 
deze kolom niet meer te vergelijken met het effluent uit kolommen 1 en 2.  
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Figuur 6.5 Zware metalenconcentraties in het effluent van kolommen 1 en 2 (beide met zand en zeoliet) en 

kolom 3 (met alleen zand), allen doorstroomd met influent 1. 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat de concentraties van zware metalen in het effluent van 
de kolommen veel lager zijn dan de concentraties die de kolom ingaan. De concentraties zijn 
nagenoeg constant tot 1676 uur van doorstromen en daarna vindt een licht stijging in de Zn-, 
Cd- en Pb-concentraties. De vraag is echter of hier al echt sprake is van doorbraak, 
aangezien de stijging zeer licht is als de concentraties worden vergeleken met die in het 
influent. De concentraties van Ni en Cu stijgen niet in het effluent. Dit betekent dat het zand 
met de zeoliet de zware metalen goed bindt en dat voor geen van de zware metalen 
doorbraak is bereikt. De lichte verhoging van de Zn- en Cd-concentratie vindt later plaats dan 
op basis van de berekeningen en de adsorptiecapaciteit van de zeoliet werd verwacht. De 
reden hiervoor is dat het zand ook een zekere adsorptiecapaciteit heeft, zodat er meer zware 
metalen worden gebonden dan dat er vooraf berekend was.  
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Er zijn ook twee kolommen (kolom 4 en 5) doorstroomd met een nagenoeg gelijke verhouding 
aan zware metalen (influent 2). Ook van dit influent zijn de zware metalenconcentraties direct 
na het maken van de oplossing bepaald en opnieuw na 9 dagen, bij het verwisselen van het 
influent. De resultaten staan weergegeven in figuur 6.6. Op tijdstip 1340 uur zijn de 
influentconcentraties met een factor 10 verhoogd. 
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Figuur 6.6 Concentraties van zware metalen in influent 2 in de verse oplossing (influent begin) en aan het eind 

van het vat (influent eind).  
 
De concentraties van Ni, Cu, Zn en Cd waren voor de verhoging op tijdstip 1340 uur 
nagenoeg gelijk. Alleen de concentratie van Pb was een factor 0,6 lager. De concentraties in 
het influent aan het begin en het eind waren in deze periode ook nagenoeg gelijk: er vindt 
hier kennelijk geen daling in de concentraties door neerslagvorming plaats zoals was 
waargenomen bij influent 1. De hoge waarden van Ni en Cu op t=0 zijn merkwaardig, 
aangezien deze concentraties boven de toegevoegde hoeveelheden liggen. Deze waarden 
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zijn dan ook niet helemaal te vertrouwen. De bedoelde verhoging met een factor 10 heeft 
alleen voor Ni gewerkt en hiervoor bleven de begin- en eindconcentraties ook nagenoeg 
gelijk. De concentraties van Zn, Cd en Pb zijn kort na de verhoging nog wel ca. een factor 10 
hoger, maar de concentraties in het influent dalen vervolgens weer tot een verhoging van 
ongeveer een factor 2. De concentratie van koper ging zelfs omlaag, ondanks dat steeds 
dezelfde hoeveelheid koperzout werd toegevoegd bij het maken van het influent. De reden 
hiervoor is onduidelijk. Voor influent 2 was geen blancokolom (zonder zand en zeoliet) 
meegenomen, zoals kolom 6 voor influent 1. Gezien de resultaten van kolom 6, wordt er 
echter ook bij influent 2 vanuitgegaan dat de daling in de concentratie zeer snel optreedt en 
dat de concentraties aan het eind van elk vat het meest representatief zijn voor de 
hoeveelheden zware metalen die door de kolommen zijn gestroomd.  
In figuur 6.7 zijn de concentraties van het effluent van kolommen 3, 4 en 5 weergegeven in de 
tijd.  
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Figuur 6.7 Zware metalen concentraties in het effluent van kolommen 4 en 5 (beiden met zand en zeoliet,) 

doorstroomd met influent 2 en kolom 3 (met alleen zand), doorstroomd met influent 1 tot t=1340 uur 
en daarna met influent 2. 
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Voor Ni nemen de concentraties in het effluent na 1412 uur sterk toe en lijkt er doorbraak te 
zijn. Deze doorbraak vindt zowel plaats in de kolommen met zand en zeoliet (kolommen 4 en 
5) als in kolom 3 met alleen zand. Ondanks het feit dat het zand in de eerste periode is 
doorstroomd met influent 1, is de hoeveelheid Ni die in deze periode door de kolom is 
gegaan, vergelijkbaar met die van kolom 4 en 5 omdat de Ni-concentraties in influent 1 en 2 
in deze beginperiode vergelijkbaar waren. De doorbraak van Ni is aan het einde van het 
experiment nog niet volledig, aangezien de effluentconcentratie nog steeds lager is dan de 
influentconcentratie (ca. 4800 µg/l). Op puur theoretische gronden zou een doorbraakcurve 
een zeer scherpe overgang moeten laten zien: na de doorbraak zou de effluentconcentratie 
gelijk moeten zijn aan de influentconcentratie. Dat de grafiek voor nikkel dit niet toont, kan te 
maken hebben met dispersie (kolommen 3, 4 en 5) en/of het feit dat de 100 mg zeoliet geen 
vlakdekkend laagje heeft gevormd over de doorsnede van de kolom (kolommen 4 en 5) en 
dat een deel van het influent niet over zeolietdeeltjes is gestroomd. Ook het feit dat de 
influentconcentraties niet constant waren, maakt het moeilijk om de curve te interpreteren.  
Het feit dat de concentraties in het effluent van kolommen 4 en 5, na 'doorbraak', lager zijn 
dan die in zand geeft wel een indicatie dat er in deze kolommen met zeoliet meer nikkel is 
vastgelegd dan in kolom 3 met alleen zand. 
 
Cadmium lijkt ook door te breken aan het einde van het experiment. Ook hier zijn de 
concentraties in het effluent van alle drie kolommen verhoogd, waarbij de sterkste 
concentratiestijging in de kolom met alleen zand is te zien. Helaas konden er na dit tijdstip 
geen metingen meer worden verricht, omdat het experiment moest worden afgerond. De 
stijging is niet zo duidelijk als bij Ni. Bovendien liggen de Cd-concentraties in het effluent nog 
ruim onder de influentconcentratie (ca.4300 µg/l).  
 
Voor de overige zware metalen is er gedurende het experiment geen of nauwelijks sprake 
van een verhoging in de effluentconcentraties.  
 
Op basis van de resultaten van de experimenten met doorstroomkolommen, kon ook de 
adsorptiecapaciteit van het zand worden bepaald en kwam naar voren dat het zand de 
beschouwde zware metalen ook in zekere mate bindt. Zoals beschreven bij de adsorptie-
isothermen, is deze adsorptiecapaciteit een factor 100 tot 1000 lager dan die van zeoliet. 
Echter, de hoeveelheid zand in de kolommen is op gewichtsbasis ruim een factor 2000 hoger 
dan de hoeveelheid zeoliet. Hierdoor is de hoeveelheid zware metalen die in de kolommen 
kan worden gebonden door het zand, toch nog relatief groot. De doorbraaktijd is hierdoor 
sterk verlengd en echte doorbraak kon, binnen de duur van het experiment, voor influent 1 
niet plaatsvinden. Voor de concentraties in influent 2 zou op basis van de berekeningen 
alleen doorbraak van Cd te verwachten zijn. 
Tabel 6.14 geeft een overzicht van de hoeveelheden zware metalen die gedurende het 
experiment zijn gebonden door het zand met zeoliet of alleen met zand. Voor Cd en Ni in 
kolom 3, 4 en 5 is dit gecorrigeerd voor de hoeveelheid metalen die uiteindelijk weer uit de 
kolommen zijn gestroomd, omdat alleen daar echt 'doorbraak' is bereikt. 
 
Tabel 6.14 Binding van zware metalen (mg) aan zeoliet + zand of alleen zand 
Kolom toepassing Influent Ni Cu Zn Cd Pb 
1 Zand+ 250 mg zeoliet 1 8.4 3.9 24.5 1.2 0.6 
2 Zand+ 250 mg zeoliet 1 12.1 4.7 32.3 1.8 0.6 
3 Zand 1, na 25 dagen 2 60.5 5.1 46.5 45.6 10.9 
4 Zand+ 100 mg zeoliet 2 124.7 9.5 45.3 92.4 24.2 
5 Zand + 100 mg zeoliet 2 121.3 9.2 44.1 89.4 23.4 
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Aan de resultaten in tabel 6.14 is te zien dat, door de toevoeging van 100 mg zeoliet (50 
g/m2) aan een laag zand van 20 cm, in ieder geval tweemaal zoveel Ni en Cd kan worden 
gebonden. Omdat de doorbraak echter nog niet compleet is, zal deze factor in werkelijkheid 
hoger zijn. Voor de andere metalen is over deze factor geen uitspraak te doen, omdat 
daarvoor geen doorbraak is bereikt. 
De toevoeging van zeoliet verhoogt dus de bindingscapaciteit voor zware metalen. Echter, 
het gebruikte zand zelf kan ook zware metalen binden. Er is berekend wat de 
bindingsefficiëntie is in de kolommen voor Ni en Cd ten opzichte van de theoretische, op de 
adsorptie-isothermen gebaseerde, waarde (tabel 6.15). 
 
Tabel 6.15 Met doorstroomkolommen gemeten bindingefficiëntie voor Ni en Cd ten opzichte van de op basis van 

de adsorptie-isotherm berekende waarde. 
 Ni Cd 
Zand 35% 39% 
Zand+zeoliet (50 g/m2) 69% 77% 
 
In de doorstroomkolommen bindt zand 65% minder Ni en 61% minder Cd dan op basis van 
de adsorptie-isothermen bij deze concentraties verwacht mag worden. Voor de combinatie 
van zand en zeoliet is dit 31% en 23% minder voor respectievelijk Ni en Cd. Een reden 
hiervoor kan zijn, dat het zand, bij het maken van de adsorptie-isotherm, met de zware 
metalenoplossing werd geschud. Door het langs elkaar schuren van de zanddeeltjes, kan het 
bindingsoppervlak zijn vergroot, waardoor de bindingscapaciteit is toegenomen. In de 
doorstroomkolommen liggen de zanddeeltjes stil en is het bindingsoppervlak mogelijk kleiner.  
 
Omdat in de doorstroomkolommen nog geen volledige doorbraak heeft plaatsgevonden, kan 
de maximale bindingscapaciteit voor beide metalen nog niet worden bepaald. Ook hierdoor 
liggen de percentages in tabel 6.15 (ver) onder 100 procent. 
  
Op basis van de binding van Ni en Cd in de doorstroomkolommen en de gemeten nalevering 
van deze metalen uit het Vecht-sediment, is berekend hoeveel jaar een laag zand van 20 cm 
de naleveringsflux van Ni en Cd theoretisch zou kunnen binden. Dit zou 20.000 jaar zijn voor 
Ni en nog langer voor Cd. Bij de toevoeging van 50 g/m2 zeoliet is dit nog eens tweemaal zo 
lang. Ni is hierbij de bepalende factor. Hierbij moet echter bedacht worden dat de in de 
doorstroomkolommen toegediende concentraties veel hoger zijn dan de werkelijk 
voorkomende poriewaterconcentraties en dat daarmee de adsorptiecapaciteit van het zand in 
de doorstroomkolommen ook veel hoger is dan in het veld. Uitgaande van de 
poriewaterconcentraties en de adsorptie-isotherm, is de binding van Ni ca. een factor 300 
lager voor het zand en een factor 120 lager voor zeoliet. Op basis van deze correctie, zou 
een laag van 20 cm zand de naleveringsflux van Ni voor 66 jaar kunnen binden en een laag 
van 20 cm zand met 50 g/m2 zeoliet zou dit voor 338 jaar kunnen doen. 
 
Afhankelijk van hoe groot de nalevering van zware metalen in een specifieke veldsituatie is, 
kan op basis van de in dit rapport gepresenteerde gegevens, worden beoordeeld of afdekken 
met zand nodig is, hoe dik een zandlaag zou moeten zijn en of toevoeging van zeoliet 
wenselijk/noodzakelijk is.  
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7 Discussie en conclusies 

7.1 De effecten van een afdeklaag op nalevering uit de waterbodem 
Uit het in deze studie uitgevoerde literatuuronderzoek wordt duidelijk dat afdekken met een 
afdeklaag zonder actieve component al effectief kan zijn om de nalevering van zware metalen 
of organische verbindingen tegen te gaan, zeker in situaties waarin alleen sprake is van 
diffusie. De factoren die hierbij een rol spelen, zijn: 
 
- Een afdeklaag voorkomt resuspensie en daarmee verhoogde desorptie tijdens de 

resuspensie; 
- Een afdeklaag vergroot de weglengte voor diffusie, waardoor de nalevering wordt 

vertraagd en pieken in de nalevering worden verlaagd; 
- Met een afdeklaag worden anoxische omstandigheden gecreëerd, waaronder zware 

metalen met sulfiden kunnen neerslaan en niet meer worden nageleverd. 

7.2 De adsorptie-eigenschappen van zeoliet, zand en actieve kool 

7.2.1 Zeoliet en zand 
Uit de in dit onderzoek uitgevoerde experimenten, komt naar voren dat de synthetische 
zeoliet Doucil 4A een goede adsorptiecapaciteit heeft voor een mix van Ni, Cu, Zn, Cd en Pb 
bij pH 8. Uit de literatuur blijkt dat de adsorptiecapaciteit van deze zeoliet, voor Zn en Cd 
afzonderlijk en bij pH 6,5, vergelijkbaar is met de door ons bij pH 8 gevonden 
adsorptiecapaciteit voor deze twee metalen in een mix. De onderzochte zeoliet is dus goed 
toepasbaar bij een pH tussen 6,5 en 8, bij aanwezigheid van een mix van zware metalen. 
Ook het (ontzilte) zeezand dat in de experimenten is gebruikt en dat ook is gebruikt als 
afdekzand in de Bergse Voorplas (zie Bakker et al., 2011), blijkt een vrij goede 
bindingscapaciteit te hebben voor zware metalen. Deze is per kg weliswaar een factor 100-
1000 lager dan die van zeoliet, maar omdat zand, als basismateriaal van een deklaag, in veel 
grotere hoeveelheden zal worden toegepast dan een toeslagstof als zeoliet, kan een zandige 
afdeklaag zelf al een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de nalevering van 
zware metalen uit de waterbodem. 
 
Uit de experimenten met de doorstroomkolommen, kwam naar voren dat de binding van Ni 
en Cd aan vooral het zand, maar ook aan de zeoliet, minder groot is dan op basis van de 
adsorptie-isothermen mag worden verwacht. 

7.2.2 Actieve kool 
De in de experimenten toegepaste actieve kool (SAE super actieve kool (Norit) in 
poedervorm) heeft een zeer hoge bindingscapaciteit voor de PAK in de gebruikte mix. De in 
de experimenten vastgestelde adsorptiecoëfficiënt log Kd voor fenantreen en antraceen ligt 
tussen 7,5 en 10. Voor de andere drie-rings PAK, fluoranteen, ligt de log Kd tussen 8,5 en 
10,7. Voor de overige PAK, te weten benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo[b]fluoranteen, 
benzo[k]fluoranteen, benz[a]pyreen, dibenz[ghi]peryleen en indeno[123cd]pyreen, is de log 
Kd vastgesteld tussen 9,3 en 12. Door de goede bindingscapaciteit van de onderzochte 
actieve kool voor PAK, is deze goed toepasbaar in een afdeklaag tegen de nalevering van 
PAK uit de waterbodem. Hiervoor is relatief weinig actieve kool nodig.  
Actieve kool blijkt eveneens een goede bindingscapaciteit te hebben voor de bij de zeoliet 
onderzochte mix van zware metalen. De bindingscapaciteit van actieve kool voor zware 
metalen is maar een factor 10 lager dan die van zeoliet. In situaties waarin niet alleen sprake 
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is van nalevering van PAK uit de waterbodem, maar ook van nalevering van zware metalen, 
kan toevoeging van actieve kool aan een afdeklaag zeer effectief zijn. 

7.3 Toepassing van zeoliet en actieve kool in een afdeklaag 

7.3.1 Zeoliet 
Zeoliet kan zeer goed toegepast worden als actieve component in een zandige afdeklaag om 
de nalevering van zware metalen uit een verontreinigde waterbodem te binden. Omdat zand 
zelf ook een zekere bindingscapaciteit voor zware metalen heeft, is toevoeging van zeoliet 
echter niet altijd noodzakelijk. Het is dan uiteraard wel nodig om vooraf de bindingcapaciteit 
van het te gebruiken zand te bepalen, omdat dit per type zand zou kunnen verschillen. Of het 
nodig is om zeoliet aan de afdeklaag toe te voegen, is natuurlijk ook situatieafhankelijk. Bij 
zeer grote nalevering van zware metalen uit de waterbodem, zou een zeer dikke zandlaag 
nodig zijn en waar dit vanwege bijvoorbeeld de vaardiepte niet mogelijk is, kan toevoeging 
van zeoliet uitkomst bieden om de zware metalen over een lange periode te binden. De 
kosten van de in dit onderzoek gebruikte zeoliet bedragen ongeveer € 440,- per ton. 

7.3.2 Actieve kool 
Actieve kool blijkt, naast een zeer goede bindingscapaciteit voor PAK, ook een goede 
bindingscapaciteit te hebben voor de mix van Ni, Cu, Zn, Cd en Pb. In situaties waarin niet 
alleen sprake is van nalevering van PAK uit de waterbodem, maar ook van nalevering van 
zware metalen, kan toevoeging van actieve kool aan een afdeklaag zeer effectief zijn . De 
prijs van SAE Superactieve kool is ongeveer € 2000,- per ton. 

7.4 Vertaling naar de veldsituatie voor de Vecht en zijwateren 
De zware metalen- en PAK-gehaltes in het sediment van de Vecht verschillen sterk per 
locatie. De sedimenten die in dit onderzoek zijn geanalyseerd, waren niet de meest 
verontreinigde. De hoogste in het Vecht-sediment vastgestelde PAK-gehaltes (Otto, 2008) 
zijn 10 tot 25 keer hoger dan die in de door ons gebruikte sedimentmonsters. De zware 
metalengehaltes in onze monsters bleken ongeveer een factor 10 lager te zijn dan de 
hoogste gemeten gehaltes. 
De nalevering van zware metalen en PAK uit het door ons gebruikte Vecht-sediment bleek 
gering. Voor de zware metalen varieert de naleveringsflux van 0,1 µg/m2/dag voor Cd tot 28 
µg/m2/dag voor Zn. Voor PAK bedraagt de hoogst gemeten naleveringsflux 1,2 µg/m2/dag. Dit 
betreft de flux van fenantreen. Deze fluxen zijn te klein om in de Vecht tot KRW-
normoverschrijding in de waterkolom te leiden: Bij een waterkolom van 2 meter en zelfs een 
zeer geringe stroomsnelheid, zullen de resulterende concentraties maximaal in de orde van 
grootte van 1 ng/l zijn. Ook bij de sterker verontreinigde delen van de Vecht zal zeer 
waarschijnlijk geen sprake zijn van normoverschrijding als gevolg van nalevering uit de 
waterbodem. Afdekken van het sediment van (de zijwateren van) de Vecht lijkt daarom niet 
nodig om de nalevering van zware metalen of PAK tegen te gaan. 
Afdekken met zand gaat echter ook de opwerveling van waterbodemdeeltjes tegen. Voor 
PAK, waarvoor de KRW toetst aan de totale concentratie in het water (inclusief zwevend slib) 
kan afdekken met zand er voor zorgen dat er weinig slibgebonden PAK in de waterkolom 
komt en dat de kans op normoverschrijding sterk wordt verkleind. In zijwateren waar hoge 
PAK-concentraties aanwezig zijn, is het toepassen van een zandige deklaag een goede 
optie. Toevoeging van actieve kool aan de zandlaag voor extra bindingscapaciteit is hierbij 
niet nodig. 
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7.5 Analytische problemen en oplossingen in het onderzoek 

7.5.1 Zware metalen 
In zowel de adsorptie-experimenten als in de experimenten met de doorstroomkolommen, is 
getracht zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de veldomstandigheden van de Vecht en zijn 
zijwateren. Zo zijn de experimenten uitgevoerd bij dezelfde (relatief hoge) pH, met Dutch 
Standard Water in plaats van demi-water en met een mix van zware metalen in dezelfde 
verhouding als die voorkomt in het poriewater van het bemonsterde Vecht-sediment. Met dit 
laatste werd getracht om eventuele competitie tussen de zware metalen voor een plekje aan 
het adsorptiecomplex van de geselecteerde actieve component (zeoliet) mee te nemen in de 
experimenten. Hiermee weken onze experimenten af van veel in de literatuur beschreven 
onderzoek naar de binding van zware metalen aan zeolieten. 
Als gevolg van de keuze om de adsorptie-isothermen van de beschouwde metalen in een mix 
te bepalen, liepen we bij de uitvoering tegen een aantal problemen aan die van invloed waren 
op de uiteindelijke experimentele opzet. Zo bleek dat er bij het gebruik van een mix van 
zware metalen, een grote kans op neerslagvorming was, zeker bij de hogere concentraties. 
Om voor het verlies van metalen uit de oplossing door neerslagen te kunnen corrigeren, is 
het van belang dat er voldoende blanco’s in het experiment worden meegenomen. Dit bleek 
ook van belang bij de experimenten met de doorstroomkolommen: de blanco kolom, waar 
alleen influent doorheen stroomde, gaf onmisbare informatie over de werkelijke 
influentconcentratie die door de andere kolommen heen stroomde.  
In de experimenten werd gebruik gemaakt van Dutch Standard Water omdat dit qua 
samenstelling beter overeenkomt met oppervlaktewater dan demi-water, dat normaal 
gesproken in experimenten wordt gebruikt. Het in het Dutch Standard Water aanwezige 
sulfaat, gaf echter problemen met neerslagvorming. Daarom is de samenstelling van het 
gebruikte Dutch Standard Water gewijzigd door gebruik van magnesiumchloride in plaats van 
magnesiumsulfaat.  

7.5.2 PAK 
Bij de bepaling van de adsorptie-isothermen van een mix van PAK aan actieve kool, is het 
erg belangrijk dat er geen actieve kooldeeltjes meer aanwezig zijn in de waterfase die wordt 
geëxtraheerd. Eén minuscuul actief kooldeeltje kan, zeker bij de zeer lage PAK-concentraties 
in de waterfase, de PAK-concentratie in het extract sterk verhogen. Indirect meten (passive 
sampling) van de PAK-concentraties in de waterfase sluit dergelijke verstoring door actieve 
kooldeeltjes uit. Daarom is in dit onderzoek gebruik gemaakt van passive sampling met solid 
phase micro extraction (SPME) en siliconenrubber. Het meten met SPME bleek echter niet 
goed te werken omdat de fibers onderling te veel afwijking vertoonden qua adsorptie van de 
verschillende PAK.  
Het gebruik van twee siliconenrubberen 'inlays' in de dop van het schudflesje, als extra fase 
om indirect PAK-concentraties in de waterfase te meten, leidde wel tot goede resultaten. Met 
de verdelingscoëfficiënten van PAK tussen de waterfase en het rubber, konden de PAK-
concentraties in het siliconenrubber worden omgerekend naar concentraties in de waterfase 
en naar hoeveelheden aan de actieve kool geadsorbeerde PAK.  
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