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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In 1996 is in het Hollandsch Diep, met inbegrip van de Kribvakken bij Oostgors en 
Schuddebeurs, een Nader Onderzoek uitgevoerd naar de ernst van de verontreiniging 
en de urgentie van sanering (Nader Onderzoek Hollands Diep en Dordtse Biesbosch, 
1996, RWS/RIZA). Hieruit is gebleken dat de waterbodem in de kribvakken ernstig is 
verontreinigd. Vanwege de gezondheidsrisico’s voor de mens bij de consumptie van vis 
uit de kribvakken en negatieve effecten op het bodemleven en op visetende vogels 
wordt aanbevolen de verontreinigde waterbodem met spoed te saneren.  
 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering wordt een saneringsonderzoek uitgevoerd 
en een saneringsplan opgesteld. Hierin worden de saneringsvarianten en -methoden 
uitgewerkt en wordt een voorkeursvariant gekozen. Onderdeel van dit sanerings-
onderzoek is een aanvullend waterbodemonderzoek dat dient om de actuele 
verontreinigingsituatie (aard, omvang) vast te leggen en de risico’s vast te stellen aan de 
hand van de nieuwe handleiding sanering waterbodems [ref. 5].  
 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland (DZH) heeft WAU benaderd om deze werkzaamheden uit 
te voeren. WAU heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan HAG (combinatie Royal 
Haskoning, Arcadis, Grontmij). Dit rapport beschrijft de resultaten van het uitgevoerde 
aanvullend waterbodemonderzoek. 
 

1.2 Doelstellingen  

Dit aanvullend waterbodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 
1. vaststellen van de actuele concentraties, aard en omvang van de verontreiniging 

van de verontreinigde waterbodem in de kribvakken bij Oostgors en Schuddebeurs; 
2. bepalen van de slibhoeveelheden ten behoeve van het inrichtingsplan; 
3. vaststellen in hoeverre sprake is van verspreiding van verontreiniging naar het 

grondwater; 
4. bepalen op basis van alle risicosporen of een spoedige sanering vereist is. In het 

nader onderzoek van 1996 zijn de humane en ecologisch risico’s, alsmede de 
risico’s ten aanzien van de verspreiding naar het oppervlaktewater reeds onderzocht 
[ref. 1]. Deze worden in dit onderzoek derhalve niet meegenomen.  

 
Het aanvullend waterbodemonderzoek is begeleid door het projectteam van 
Rijkswaterstaat. De leden daarvan staan vermeld in bijlage 1. 
 

1.3 Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op de: 
• situatiebeschrijving (hoofdstuk 2); 
• vooronderzoek (hoofdstuk 3); 
• resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 4); 
• omvangbepaling (hoofdstuk 5); 
• verspreiding via grondwater (hoofdstuk 6); 
• conclusies (hoofdstuk 7). 
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2 SITUATIEBESCHRIJVING 

De onderzoekslocatie betreft de kribvakken bij Oostgors en de Schuddebeurs aan de 
zuidoever van het Hollands Diep (zie figuur 2.1). De locatie wordt aan de westzijde 
begrensd door de Moerdijkbruggen. Aan de oostzijde van de locatie bevindt zich de 
haven van Lage Zwaluwe. Het onderzochte gebied heeft een oppervlakte van 86 ha.  
 
De gemiddelde hoogwaterstand (GHW) in het Hollandsch Diep ter hoogte van Moerdijk 
bedraagt 0,65 m + NAP, de gemiddelde laagwaterstand (GLW) bedraagt 0,39 m +NAP. 
 
Figuur 2.1: overzichtskaart van de onderzoekslocatie  

 
Bron: google earth, 2006 
 
De kribben zijn in 1941 aangelegd, waarschijnlijk om de bevaarbaarheid van de rivier te 
verbeteren en de oever te beschermen [ref. 2]. Direct ten noorden van de kribvakken 
bevindt zich in de rivier een ankerplaats voor duwbakken. Uit waarnemingen in het veld 
blijkt verder dat zich verscheidene visnetten in de kribvakken bevinden.  
 
In een van de kribvakken bevindt zich de uitlaat van het gemaal Schuddebeurs. Direct 
ten noorden van het meest westelijk gelegen kribvak bevindt zich de uitlaat van de 
RWZI ‘Lage Zwaluwe’. De leiding van de RWZI-uitlaat loopt parallel aan de kribben 
richting de vaargeul. In het meest oostelijk gelegen kribvak bevinden zich nog twee 
drinkwaterleidingen. 
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3 VOORONDERZOEK 

3.1 Resultaten nader onderzoek (1996) 

Ten behoeve van het in 1996 gerapporteerde nader onderzoek zijn in 1994 drie raaien 
geplaatst in de kribvakken Oostgors en Schuddebeurs. Van deze raaien zijn 21 
monsters ingezet ter analyse.  
 
Waterbodemkwaliteit 
De monsters uit 1994 worden meestal in klasse 3 of 4 ingedeeld. PAK en/of PCB’s zijn 
meestal de klassebepalende parameters in de klasse 4 monsters. De metalen cadmium 
en arseen zijn minder vaak klassebepalend. Overschrijdingen van de interventiewaarde 
voor zink komen niet voor in deze monsters. In dit onderzoek zijn weinig gegevens van 
de lagen onder het slib beschikbaar. 
 
Risico’s  
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de conclusie ten aanzien van 
effecten en risico’s waarop de saneringsurgentie op basis van het nader onderzoek uit 
1996 is gebaseerd.  
 
Tabel 3.1: overzicht risico’s en effecten afkomstig van het nader onderzoek uit 1996 [ref. 1] 

Risico Sprake van ernstige effecten/ 
actuele risico’s 

Kritische stoffen 

Humaan: 
recreatie 
consumptie van vis 

 
Ja 
Ja 

 
Pb, Cd 
PCB 

Ecologie:  
Toppredatoren 
Effecten op 
bodemlevensgemeenschap 

 
Ja 
 
Ja 

 
PCB’s 
 
- 

Verspreiding: 
 oppervlaktewater 
 grondwater 

 
Ja 
Nee 

 
As, Cd, Zn 
- 

 
Uit de tabel blijkt dat sprake is van urgentie (tegenwoordig: spoedeisendheid) op basis 
van alle bovengenoemde risico’s of geconstateerde effecten, uitgezonderd verspreiding 
via het grondwater.  
 
In het nader onderzoek wordt aangegeven dat de risico’s van verspreiding van metalen 
naar het grondwater verwaarloosbaar zijn omdat deze stoffen in de anaërobe 
waterbodem aanwezig zijn in de vorm van vrijwel onoplosbare metaalsulfide-complexen.  
 
Voor organische microverontreinigingen zijn verspreidingssnelheden van 0,001 (PCB-
13) tot 22 (gamma-HCH) cm/jaar berekend. Uitgaande van een transportafstand van 
500 meter wordt ruim voldaan aan de normen voor verspreiding naar het grondwater, en 
is er derhalve geen sprake van urgentie.  
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3.2 (Potentiële) puntbronnen van verontreiniging 

Uit informatie van Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland blijkt dat er (minimaal) drie 
potentiële verontreinigingsbronnen op de locatie aanwezig zijn: 
1. het lozingspunt van de nabijgelegen RWZI; 
2. de uitwatering van het gemaal Schuddebeurs; 
3. een (vermeende) betonstortplaats. 
 
De betonstortplaats stamt van de periode na de oorlog. Tijdens de sloop van de 
toenmalige brug is restmateriaal in een van de kribvakken gestort. Voorafgaand aan dit 
onderzoek is met een meetschip getracht dit stortmateriaal te lokaliseren. De stortplaats 
is echter niet teruggevonden. Ook tijdens het uitvoeren van het veldwerk ten behoeve 
van onderhavig onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de 
aanwezigheid van een stortplaats (zie verder paragraaf 4.3.1). 
  
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de waterkwaliteitsgegevens van de uitlaten 
van het gemaal Schuddebeurs en de RWZI Lage Zwaluwe (bron: Waterschap 
Brabantse Delta). Ter vergelijking zijn de streefwaarden en MTR-waarden (Maximaal 
Toelaatbaar Risico) voor oppervlaktewater in de tabel opgenomen.  
 
Tabel 3.2: gemiddelde waterkwaliteitsgegevens gemaal Schuddebeurs en de RWZI Lage Zwaluwe 
over de periode 2001-2006 (bron: Waterschap Brabantse Delta)  

  Gemaal* RWZI**  Streefwaarde MTR 
Temperatuur (˚C) 12,94       
Spec. gel.verm., tpl (mS) 1,61 0,83     
Doorzicht, tpl (m) 0,60       
pH, tpl (-) 7,53 8,16     

mg/l 
Zuurstof, tpl 5,61       
verzadiging, tpl 51,25       
Kjeldahl N, Nen. 3,27 2,48     
ammonium N, gefiltr 1,64 0,75     
Vrije ammoniak N 0,01     0,02 
nitriet N, gefiltr 0,09 0,25     
nitraat N, gefiltr 3,95 3,59     
nitraat + nitriet N 4,04       
totaal stikstof N 7,31       
totaal fosfaat P 0,19       
Sulfaat 89,56 37,67   100,00 
Chloride 232,21 80,45   200,00 
Chlorofyl-a 21,64     100 (z) 

μg/l 
Cadmium 0,20 0,08 0,40 2,00 
Chroom 4,17 3,35 2,40 84,00 
Koper 3,33 6,10 1,10 3,80 
Kwik 0,04 0,05 0,07 1,20 
Lood 5,50 2,11 5,30 220,00 
Nikkel 5,17 2,90 4,10 6,30 
Zink 5,83 18,00 12,00 40,00 
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  Gemaal* RWZI**  Streefwaarde MTR 
Barium   6,25 78,00 230,00 
Sr   275,00     
Arseen   3,23 1,30 32,00 

*:        gemiddelden van maandelijkse metingen van 01/01-2001 tot 31-12-2001, 
           01/05/2001 tot 31/10/2005 en 01/01/2006 tot 30/06/2006 
**:      gemiddelden van tweewekelijkse metingen van 2001 tot 2005 
 4,17:  overschrijding streefwaarde 
 4,17:   overschrijding MTR-waarde 
 
Uit tabel 3.2 blijkt dat het water afkomstig van de RWZI voor chroom, arseen en zink de 
streefwaarden voor oppervlaktewater worden overschreden. De MTR-waarde voor 
koper wordt overschreden.  
 
De uitlaat van de RWZI heeft een gering debiet (circa 0,023 m3/s) en bevindt zich 
bovendien net buiten de kribvakken. De invloed van deze uitlaat op de bodemkwaliteit in 
de kribvakken is daarom hoogstwaarschijnlijk verwaarloosbaar.  
 
Het uitlaatwater van het gemaal Schuddebeurs bevat gehalten chroom, koper, nikkel en 
lood boven de streefwaarden. Het gemiddelde debiet van het gemaal is 0,27 m3/s  
[ref. 2]. De kwaliteitsgegevens in tabel 3.2 geven geen aanleiding om de uitlaat van het 
gemaal als verontreinigingsbron voor de waterbodems in de kribvakken aan te merken.  
 
Uit het vooronderzoek zijn verder geen potentiële puntbronnen naar voren gekomen. De 
polder ten zuiden van de locatie heeft voornamelijk de functie landbouw. Er is weinig 
bedrijvigheid.  
 

3.3 Explosieven en munitie 

Ten behoeve van dijkversterkingen langs de Amer is een explosievenonderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog (in bezit van 
Waterschap Brabantse Delta). Dit onderzoek beperkte zich overigens voornamelijk tot 
de dijk zelf (mededeling Dhr. C Verbart, Waterschap Brabantse Delta). Het onderzoek 
heeft geen aanleiding gegeven om het veldwerk ter plaatse van de kribvakken Oostgors 
en Schuddebeurs aan te passen.  
 
Momenteel wordt onder andere voor deze onderzoekslocatie volgens de Handreiking 
“Niet Gesprongen Explosieven” de risico’s ten aanzien van explosieven onderzocht met 
behulp van historische gegevens. Dit onderzoek zal eind 2006 gereed zijn. Aan de hand 
hiervan wordt bepaald of eventueel aanvullend onderzoek naar explosieven 
noodzakelijk is.  
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3.4 Beschrijving bodemopbouw en geohydrologische situatie 

3.4.1 Bodemopbouw 

In de polders wordt het maaiveld aangetroffen tussen NAP -0.5 m en NAP -1.0 m.  
 
De bodemopbouw in de polders is weergegeven in tabel 3.3. De bodemopbouw is 
ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland (TNO-DGV, 1976) en de Dino 
database (TNO-NITG, 2006). 
 
Tabel 3.3: Bodemopbouw Oostgors- en Schuddebeurspolder 

Globale diepte 

(m-mv) 

Geohydrologische 

schematisatie (geologische eenheid) 

Samenstelling 

0 tot 5 Deklaag (Westland Formatie) klei, veen 

5 tot 18 Eerste watervoerend pakket (Formatie 
van Kreftenheye) 

Zeer fijne tot zeer grove zanden 

18 tot 75 Scheidende laag (Formaties van 
Kedichem en Tegelen) 

Klei, zeer fijne leemhoudende 
zanden 

75 tot 150 Tweede watervoerend pakket (Formatie 
van Maassluis) 

Matig fijne tot matig grove zanden 

> 150 Slecht doorlatende basis (Formaties van 
Oosterhout en Breda) 

Slibhoudend zand, klei 

 
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de boringen die in het gebied zijn gezet. Tevens 
wordt in figuur 3.1 de dikte van de deklaag aangegeven die op basis van de 
boorbeschrijvingen is afgeleid. In de polder varieert de dikte tussen de 4 en 6 meter. De 
beschrijvingen van de boringen die in het Hollandsch Diep zijn gezet zijn waarschijnlijk 
niet meer representatief omdat deze boringen circa 150 jaar oud zijn. Deze zijn derhalve 
niet gebruikt. Ter plaatse van de kribben zijn geen boorbeschrijvingen bekend. 
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Figuur 3.1: overzichtskaart boringen 

 
 

3.4.2 Hydrologie 

Tabel 3.4 geeft een overzicht van de gemeten peilen in het Hollandsch Diep ter hoogte 
van Moerdijk (bron: www.waternormalen.nl). Het gemiddeld gemeten waterpeil ligt op 
circa NAP +0.55 en is representatief voor het buitendijkse gebied ter hoogte van de 
kribben. 
 
Tabel 3.4: Gemiddelde waterstanden Hollandsch Diep (Moerdijk) 

Type tij 
 

HW-stand 
[cm+NAP] 

LW-stand 
[cm+NAP] 

tijverschil 
[cm+NAP] 

  + NAP + NAP   
Gemiddeld tij 65 39 26 
Springtij 72 45 27 
Doodtij 66 42 24 
        
Gemiddelde waterstand [cm+NAP]   53   

 
Polderpeilen 
In het binnendijkse gebied ten zuiden van de kribben wordt de grondwaterstand 
gereguleerd door middel van polderpeilen. Het gemiddelde polderpeil bedraagt circa 
NAP -2,52 meter. 
 
Stijghoogten 
In twee peilbuizen wordt de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket gemeten 
(zie tabel 3.5). Uit de metingen blijkt dat de stijghoogte in het eerste watervoerende 
pakket afneemt met toenemende afstand tot het Hollandsch Diep.  
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Tabel 3.5: Stijghoogten eerste watervoerende pakket, periode jan. 1996 – jan. 2006 

Peilbuis Bovenkant filter 
[m+NAP] 

Onderkant filter  
[m+NAP] 

Gem. Stijghoogte 
[m+NAP] 

B44A0480 -6.33 -8.33 -1.23 

B44D0555 -8.36 -9.36 -1.81 
 
Grondwaterstroming 
De grondwaterstroming wordt veroorzaakt door het aanwezige peilverschil tussen het 
Hollandsch Diep en de polders. Water dat ter plaatse van de kribben infiltreert, stroomt 
na het bereiken van het eerste watervoerende pakket, in zuidoostelijke richting naar de 
polders toe waarna het onder van de relatief lage polderpeilen weer opkwelt in de 
polders. De interactie met het tweede watervoerende pakket is gering omdat de slecht-
doorlatende laag, die het eerste watervoerende pakket van het tweede watervoerende 
pakkets scheidt, goed ontwikkeld is en gekarakteriseerd wordt door een grote 
hydraulische weerstand. 
 
De grondwaterstromingssnelheid in het eerste watervoerende pakket kan berekend 
worden middels de volgende formule:  

 
Met: 
V = grondwaterstromingssnelheid [m/d] 
Δh/Δx = gradiënt grondwater [-] 
K = doorlatendheid bodem [m/d] 
n = porositeit [-] 
 
Uitgaande van een doorlatendheid van 20 m/d (TNO-NITG, 2006), een porositeit van 
0.3 en een gradiënt van circa 0.0013 wordt voor het eerste watervoerende pakket een 
indicatieve grondwaterstromingssnelheid van circa 30 meter per jaar berekend. 
 
De doorlatendheid van de slib/deklaag ter plaatse van de kribben is niet bekend. 
Hierdoor is het niet mogelijk om een indruk te krijgen van de infiltratiesnelheid.  

xn
hK

V
Δ

Δ
=

*
*
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3.5 EROSIE/SEDIMENTATIE PROCESSEN 

Ten behoeve van de inrichting van het onderzoeksgebied zijn aanvullende gegevens 
nodig met betrekking tot de erosie- en sedimentatiepatronen. De mate waarin erosie 
en/of sedimentatie optreedt, beïnvloeden zowel de geomorfologie als de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Meer specifiek zijn deze gegevens van belang voor 
de volgende aspecten:  
• de invloed van wind- en scheepvaartgolven op de heringerichte gebiedsdelen; 
• het al dan niet aanbrengen van een vooroeververdediging of andere maatregelen 

om de heringerichte gebiedsdelen te beschermen en/of te behouden; 
• de invloed van en de gevolgen voor de uitlaten van het gemaal en de RWZI op de 

sedimentatie/erosie na herinrichting van het gebied. 
 
Mede omdat deze gegevens vooral afhankelijk zijn van de uiteindelijke inrichting voor 
het gebied, is ervoor gekozen het erosie/sedimentatie onderzoek niet in dit rapport op te 
nemen. In plaats daarvan zal het onderdeel uitmaken van het saneringsplan. 
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4 RESULTATEN VELDWERK EN LABORATORIUMONDERZOEK 

4.1 Onderzoeksstrategie 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn tien raaien van gemiddeld 7 boringen 
geplaatst (voor locatie: zie bijlage 7). De raaien dienen als aanvulling op het onderzoek 
uit 1993 (3 raaien van elk 7 boringen) en worden zowel voor het verkrijgen van 
chemische kwaliteitsgegevens als het bepalen van de slibdiktes gebruikt.  
 
Per raai zijn telkens twee boringen tot maximaal 4 meter doorgezet. De overige 
boringen op de raai zijn tot 2,0 meter doorgezet. Van elke boring is per te 
onderscheiden laag én maximaal per 0,5 m een (enkel) monster genomen. Van de 
bovenste 0,10 m is een afzonderlijk monster genomen.  
 
Afhankelijk van het profiel zijn 2-5 monsters per boring geanalyseerd op het RIZA-
waterbodempakket. Van 50 representatieve monsters zijn de SCG-zeefkrommen 
bepaald.  
 
Naast de boringen op de raaien zijn per kribvak aselect vier monsters van de bovenste 
10 cm genomen om het herverontreinigingsniveau te kunnen inschatten. Deze monsters 
zijn allen afzonderlijk geanalyseerd op het RIZA-waterbodempakket.  
 
Ter plaatse van de uitlaten van het gemaal en de RWZI zijn twee boringen geplaatst. 
Eén boring is direct bij het uitlaatpunt geplaatst, de tweede boring enige meters 
stroomafwaarts.  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geplande boringen en 
analyses.  
 
Tabel 4.1: overzicht boringen en analyses 

Deelgebied Aantal 
raaien 

Boringen Analyses 
RIZA-pakket 

SCG-
zeefkromme 

Geheel gebied 
 

10* 
- 

18 tot 4,0 m-mv 
45 tot 2,0 m-mv 
20 tot 0,1 m-mv 

  72 
135 
  20 

50** 

Nabij uitlaat gemaal -  3     6 - 

Nabij uitlaat RWZI -  3     6 - 

TOTAAL 10 89 233 50 

*  : dit zijn 8 raaien van 7 boringen, 1 raai van 4 boringen en 1 raai van 3 boringen. 
**: SCG-zeefkrommen worden bepaald voor 10 representatieve monsters van elk kribvak (5 stuks) verdeeld 
     over de voor het onderzoek relevante bodemlagen    
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4.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

4.2.1 Veldonderzoek 

Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd conform het bemonsteringsplan (zie vorige 
paragraaf). De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in juni en juli 2006. In opdracht 
van de Meetdienst van Rijkswaterstaat Zuid-Holland zijn door MH Nederland in totaal 63 
boringen geplaatst op 10 raaien in het onderzoeksgebied. Bij de uitlaten van het gemaal 
Schuddebeurs en de RWZI zijn twee boringen geplaatst. Daarnaast zijn ‘at random’ op 
20 locaties toplaagmonsters van het slib genomen. 
 
De boringen op de raaien zijn aangeduid met de letter “R”, de toplaagboringen met de 
letter “T” en de boringen bij de twee bovengenoemde uitlaten met “U”.  
 
Vanwege de geringe vaardiepte tijdens het veldwerk konden niet alle vibrocoreboringen 
tot de gewenste diepte doorgezet worden, of zijn in het geheel geen gegevens 
voorhanden (zie bijvoorbeeld boring R2.2). Op donderdag 31 augustus zijn daarom 
enkele aanvullende diepe boringen uitgevoerd. De boorprofielen van deze boringen zijn 
in bijlage 3B opgenomen.  
 
De boorlocaties zijn ingemeten met dGPS. De boringen zijn ter plaatse zintuiglijk 
beoordeeld op bodemkundige kenmerken (textuur, bijmengingen et cetera) en eventueel 
aanwezige verontreinigingskenmerken. De boringen zijn gefotografeerd. 
 
De X-, Y- en Z-coördinaten van de verschillende monsterpunten zijn opgenomen in 
bijlage 2. De boor- en dwarsprofielen (per raai) zijn opgenomen in bijlagen 3A, 3B en 
3C. Een kaart met de situering van de boringen is opgenomen in bijlage 7. 
 

4.2.2 Laboratoriumonderzoek 

De waterbodemmonsters zijn na monstername gekoeld opgeslagen bij Rijkswaterstaat 
te Dordrecht. De monsters zijn na afloop van de veldwerkzaamheden overgedragen aan 
Omegam. Alle analyses zijn uitgevoerd door dit milieulaboratorium dat door de Raad 
voor Accreditatie is geaccrediteerd voor de uitgevoerde analyses. 
 
Het laboratoriumonderzoek is afgerond en door MH Nederland op 16 augustus 2006 
aangeleverd. De (meng)monsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: 
• droge stof; 
• gloeirest; 
• organische stof; 
• fracties t.o.v. droge stof van  < 2 µm, < 16 µm, < 63 µm,< 125 µm, < 210 µm, > 210 

µm en > 2 mm; 
• CaCO3; 
• pH; 
• metalen (Cd, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, As); 
• PAK (10); 
• chloorbenzenen; 
• chloorfenolen; 
• organochloorverbindingen (OCB’s); 



 
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat     

                        Rijkswaterstaat Directoraat Zuid-Holland 
 
 
 
 
 
 

Aanvullend waterbodemonderzoek  9S0811.01/R00002/902173/DenB 
Definitief rapport - 12 - 28 november 2006 

• PCB’s (7); 
• minerale olie; 
• EOX. 
 
Ten behoeve van de bepaling van de SCG-zeefkrommen zijn de fracties ten opzichte 
van minerale delen bepaald voor korrelgrootes van < 2 µm, < 16 µm, < 50 µm, < 63 
µm,< 125 µm, < 250 µm, < 500 µm, < 1000 µm, < 2 mm en > 2 mm (afval én grind). 
 

4.3 Onderzoeksresultaten 

4.3.1 Veldwerk 

De coördinaten van de monsterpunten en de resultaten van het veldonderzoek zijn 
opgenomen in de bijlagen 2, 3A, 3B en 3C.  
 
In de kribvakken bestaat de bovenste bodemlaag voornamelijk uit slib. De slibdikte  
varieert van 1 m bij de oever tot meer dan 4,0 m aan de kant van de vaargeul. In de 
boringen nabij de vaargeul bevinden zich meestal zandlagen boven het slib van 0,5-1,5 
m dikte. Daaronder bevindt zich over het algemeen weer slib. Ter plaatse van de raaien 
6, 7 en 8 worden deze zandlagen al waargenomen vanaf het midden van elke raai 
(boringen 4 t/m 7 van elke raai). Uit de diepere boringen R75 en R85 blijkt dat de 
zandlaag zich ter plaatse van kribvak 4 doorzet tot minstens 4,0 m-mv.  
 
In de diepere boringen nabij de oever is een veenlaag waargenomen onder de sliblaag. 
Dichter bij de vaargeul zijn vaak geen gegevens voorhanden van de laag onder het slib 
omdat deze zich dieper dan 4,0 m onder de waterbodem bevond, of omdat door 
ondieptes niet met de vibrocore geboord kon worden, zodat de gewenste diepte niet 
bereikt kon worden.  
 
Het slib wordt gekarakteriseerd als steekvast en is zwak tot sterk zandig. Bij enkele 
boringen zijn zandlaagjes in het slib aangetroffen. 
  

4.3.2 Analyseresultaten  

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normen uit de vierde Nota waterhuishouding 
met behulp van het computerprogramma i-Bever versie 3.2 (Rijkswaterstaat, mei 2004). 
Dit programma maakt gebruik van de toetsingsmodule van Towabo. 
 
Raaien 
In onderstaande tabel 4.2 zijn de toetsingsresultaten van de boringen op de raaien 1 t/m 
10 (kribvakken 1 t/m 5) weergegeven. In bijlage 6 zijn de resultaten nogmaals 
weergegeven, ditmaal met de individuele klassebepalende parameters voor elk 
monster. In bijlage 7 zijn de toetsingsresulaten grafisch voor de verschillende 
bemonsteringsdiepten weergegeven. 
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Tabel 4.2: Klasse-indeling volgens NW4 voor de monsters afkomstig van de raaien 1 t/m 10  

laagdiepte  
(cm-mv) 

Klasseindeling per monster 

Raai 1 
boring 1 (oeverzijde) 2 3 4 5 6 7 (rivierzijde) 

0-10 4  - - - - - 3 
10-60 - 4 4 4 4 4 - 

60-150 1  - 4 4 - 4 4 
150-200 1  1  - - - - - 
250-300 - - - - 4 - - 
300-350 - - - 4 0 - - 

Raai 2 

0-10 - - - 4 1  - - 
10-60 4 - 4 - - 3 3 

60-110 - - - 4 4 - - 
110-150 4+ - 4 - - 2 4 
150-200 - - - - 0 - - 
300-350 - - - - - 1 - 

Raai 3 
boring 1 2 3 4 5 6 7 

0-10 4 - - 4 - - - 
10-60 - 4 4 - 4 3 2 

70-110 - - - 4 - 4 2 
110-160 4 - 4 - 4 4 3 
150-200 - 4 - - - - - 
200-250 - 1 - - 4 - - 
300-320 - - - - - 1 - 

Raai 4 

0-10 - - - - - - 

10-60 4 4 4 4 4 
2* 

4 
60-100 4 - - - - 3 3 

100-150 1 4 4 4 4 - - 
150-200 - - - - - 4 - 
200-250 - 4 - - - - - 
250-300 - 2 - - 4 - - 

Toelichting tabel 42: 
Indien een monster klasse 4/4+ betreft zijn één of meerder metalen klassebepalend. Voor klasse 1/2/3 
monsters geldt dat DDT, PCB’s, HCH, HCB’s, drins en/of in enkele gevallen metalen, olie, EOX en 
PAK’s klassebepalend zijn.  
-:  geen analysegegevens 
*:  laag van 0-40 cm-mv 
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Vervolg tabel 4.2: Klasse-indeling volgens NW4 voor de monsters afkomstig van de raaien 1 t/m 10 

Raai 5 

boring 1 (oeverzijde) 2 3 4 5 6 7 (rivierzijde) 
0-10 4+ - 4 - - 4 - 

10-60 - 4+ - 4 4 - 3 
60-110 0 - - 4 - - - 

110-160 - 4 4 4+ - 4 4 
250-300 - - - - - 1 - 
300-350 - - - - 4 - - 
380-450 - - 4 - - -  

Raai 6 

0-10 - - - - - 3 2 
10-60 4 4 4 2 3 - - 

60-100 0 4 1 4 - - - 
100-150 - - - - - 3 1 
150-200 - - 2 - 4 - - 
200-250 - - - - - - - 
250-300 - - - 2 - - - 

Raai 7 

boring 1 (oever) 2 3 4 5 6 7 (rivierzijde) 
0-10 - - - - - 2 - 

10-60 4  4+ 4 4 2 1 2 
70-110 - - - - - - - 

100-150 4 - 4 4 - 0 0 
150-200 - 4 - - 1 - - 
200-250 - 1 - - - - - 
300-350 - - - - 0 - - 

Raai 8 

0-10 4 4 2 - - 2 2 
10-60 4+ - - 2 3 - - 

70-110 - - - 0 - 1 - 
100-150 - 4 4 0 1 2 1 
150-200 4 - - - - - - 
250-300 - - - - 0 - - 
350-400 - 4 - - - - - 

Raai 9 

 boring 1 2 3 4 
0-10 4 4 - 4 

10-60 - - 4+ - 
60-110 4 4 - - 

110-150 4 - 4 4 
150-200 - - - - 
200-250 - - - - 
350-400 - - 4 -  
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Vervolg tabel 4.2: Klasse-indeling volgens NW4 voor de monsters afkomstig van de raaien 1 t/m 10 

Raai 10 

0-10 4 - 2 

10-60 - 4 - 
60-100 0 - 4 

110-160 - - 4 
200-250 - 4+ - 
250-300 - 1 - 
300-350 - 0 -  

 
Uit de resultaten blijkt dat de slibmonsters tot een diepte van tenminste 4,0 m-mv 
overwegend in klasse 4 ingedeeld worden op basis van zink, cadmium en/of arseen. Op 
verschillende diepten is tevens klasse 4+ slib aangetroffen op basis van één of 
meerdere van dezelfde metalen. In enkele gevallen overschrijden ook de gehalten kwik, 
koper en chroom de interventiewaarden (klasse 4).  
 
In de meeste raaien wordt nabij de vaargeul een zandlaag aangetroffen in de toplaag of 
onder het slib. Deze zandlaag betreft klasse 2 of 3 sediment, waarbij 
bestrijdingsmiddelen en metalen klassebepalende parameters zijn. De sliblaag onder de 
zandlaag is over het algemeen weer beoordeeld als klasse 4, op basis van zink, 
cadmium en/of arseen. Op grotere dieptes (van 1,5 -3,0 m-mv) wordt de zandlaag 
geleidelijk schoner (klasse 1) Ter plaatse van de raaien 6, 7 en 8 is de schonere 
zandlaag duidelijk te onderscheiden.  
 
Nabij de oever van de meeste raaien (tweede boring van elke raai) bevindt zich een 
veenlaag onder het slib vanaf 2,0 – 3,0 m-mv. De veenlaag direct onder de sliblaag 
betreft klasse 0,1 of 2 sediment op basis van minerale olie of PCB’s. Boring 5 van raai 1 
is ook doorgezet tot deze veenlaag. Het veenmonster afkomstig van deze boring is niet 
verontreinigd (klasse 0).  
 
Twee monsters afkomstig van de laag onder het verontreinigde slib zijn in klasse 4 
ingedeeld op basis van zink. Het betreft hier de kleilaag in boring R14 en de zandlaag in 
boring R53. In het geval van boring R14 bevindt zich onder deze kleilaag een veenlaag. 
Deze veenlaag betreft, afgaand op de veenmonsters uit ander boringen, waarschijnlijk 
klasse 0, 1 of 2. Het verhoogde zinkgehalte in de zandlaag van boring R53 wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door laagjes slib die in het monster aanwezig zijn.  
 
Toplaag 
In tabel 4.3 zijn de toetsingsresultaten weergegeven van de toplaagmonsters (0-10 cm-
mv). De meeste toplaagmonsters vallen in klasse 3 of 4. Voor de klasse 3 monsters zijn 
PCB's en DDT de klassebepalende parameters. De klasse 4 monsters bevatten sterk 
verhoogde gehalten aan cadmium, zink, arseen, koper, kwik en/of chroom. Het 
toplaagmonster T12  valt in klasse 1, en de toplaagmonsters T11 en T16 worden op 
basis van PCB’s in klasse 2 ingedeeld. 
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Tabel 4.3: Klasse-indeling op basis van NW4  en klassebepalende parameters van 16 
toplaagmonsters  

Code NW4 klasse klasse-overschrijdende parameters 

Kribvak 1 

T1.1 4 Zink 

T2.1 4 Zink 

T3.1 3 ΣDDX, 2 individuele PCB 

T4.1 3 ΣDDX, 3 individuele PCB 

Kribvak 2 

T5.1 4 cadmium, zink, arseen 

T6.1 4 cadmium, zink, arseen 

T7.1 4+ Arseen 

T8.1 4 Zink 

Kribvak 3 

T9.1 4 cadmium, koper, zink, arseen 

T10.1 3 Σ7-PCB, 4 individuele PCB 

T11.1 2 7 individuele PCB 

T12.1 1 Σdrins, ΣHCH, Σ6-PCB, PCB-153 

Kribvak 4 

T13.1 3 Σ7-PCB, 7 individuele PCB 

T14.1 4 cadmium, kwik, koper, zink, chroom, arseen 

T15.1 4 Zink 

T16.1 2 PCB-153 

Kribvak 5 

T17.1 4 zink, arseen 

T18.1 4 cadmium, zink, arseen 

T19.1 4 cadmium, zink, arseen 

T20.1 4 Zink 
 
De toplaagmonsters nabij de vaargeul zijn over het algemeen minder verontreinigd dan 
de monsters nabij de oever.  
 
De verontreinigingen in de toplaagmonsters komen grotendeels overeen met de 
aangetroffen gehalten in de bovenste 60 cm van de raaiboringen.  
 
Verdachte locaties  
De boringen U1 en U2 zijn nabij de uitlaat van de RWZI geplaatst. Het slib in de toplaag 
ter plaatse van boring U1 en de sliblaag van 0,60-1,10 m-mv in boring U2 betreft klasse 
4. In boring U1 zijn cadmium, kwik, koper, zink, chroom en arseen klasse-bepalend, in 
boring U2 is zink de klassebepalende parameter.  
 
De zandlaag vanaf 0,4 m-mv in boring U1 en de zandlaag van 0,10-0,60 m-mv in boring 
U2 betreffen beide klasse 1 sediment. 
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Ter plaatse van boring 2 is onder het slib, vanaf circa 2,10 m-mv, een zandlaag 
aanwezig. Het monster van deze laag valt in klasse 2 op basis van PCB’s.  
De boringen U3 en U4 zijn nabij de uitlaat van het gemaal Schuddebeurs geplaatst. Tot 
aan de onderkant van de boringen (160 cm-mv) is klasse 4 slib aangetroffen op basis 
van de parameters cadmium, kwik, koper, zink, chroom en/of arseen. In boring U4 
bevindt zich een zandlaag in de toplaag van 0-0,1 m-mv. Dit zand betreft klasse 2 
materiaal op basis van PCB’s 
 
De bodemkwaliteit ter plaatse de boringen U1 t/m U4 is vergelijkbaar met de 
bodemkwaliteit ter plaatse van de overige boringen in de kribvakken.  
 
Tabel 4.4: Klasse-indeling op basis van NW4 en klassebepalende parameters van monsters afkomstig 
van boringen nabij de uitlaten van het gemaal Schuddebeurs en de RWZI  

Code NW4 klasse klasse-overschrijdende parameters 

RWZI 
U1.2 4 cadmium, kwik, koper, zink, chroom, arseen 
U1.3 1 Σdrins, ΣHCH, Σ6-PCB 
U1.5 1 koper*, Σdrins, ΣHCH, Σ6-PCB 
U2.2 1 zink, Σdrins, ΣHCH, Σ6-PCB 
U2.3 4 zink  
U2.6 2 7 individuele PCB 

Gemaal 
U3.2 4 cadmium, kwik, koper, zink, chroom, arseen 
U3.4 4 cadmium, zink, arseen 
U4.1 2 7 individuele PCB 
U4.2 4 cadmium, kwik, koper, zink, chroom, arseen 
U4.4 4 cadmium, zink, arseen 

 
4.3.3 SCG-zeefkrommen  

In bijlage 5 zijn gemiddelde korrelgroottefracties per kribvak ten behoeve van de SCG-
zeefkrommen weergegeven. Dit is voor zowel slib als zand gedaan. 
 

4.3.4 Vergelijking voorgaand onderzoek 

De slibmonsters uit 1994 worden meestal in klasse 3 of 4 ingedeeld (zie ook paragraaf 
3.1). Het verschil met de resultaten van het huidige onderzoek is dat PAK en/of PCB’s 
vaak de klassebepalende parameters zijn in de klasse 4 monsters uit 1994. In het 
huidige onderzoek zijn zware metalen de klassebepalende parameters in het slib. Deze 
verschillen zijn vooral een gevolg van de verschillen in normering van de NW3 en NW4 
voor de metalen. Dit geldt met name voor zink, die in 1994 geen enkele keer in klasse 4 
is ingedeeld, terwijl in het huidige onderzoek vrijwel alle slibmonsters in klasse 4 worden 
ingedeeld.   
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Een ander opvallend verschil met het huidig onderzoek is dat de gestandaardiseerde 
gehalten PCB’s in 1994 hoger zijn dan in het huidige onderzoek. Dit verschil is mogelijk 
te verklaren door verspreiding van de PCB’s binnen en/of buiten de sliblaag, of door 
biologische en chemische afbraak van de PCB’s.  
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5 OMVANGBEPALING 

Aan de hand van de boorprofielen zijn met behulp van ArcGis volumebepalingen 
uitgevoerd.  
 
Benadrukt dient te worden dat hier waarschijnlijk sprake is van minimale hoeveelheden 
klasse 4 slib, omdat de klasse 4 verontreinigingen op verschillende locaties nog niet 
verticaal zijn afgeperkt.  
 
Tabel 5.1: Overzicht volumes van klasse 4 slib  

Kribvak slibvolume (m3) 
1 398.037 

2 508.001 

3 385.428 

4 118.702 

5 67.479 

TOTAAL 1.477.648 
 
In de kribvakken 3 en 4 vallen de slibvolumes lager uit, omdat daar zich relatief meer 
zand bevindt. Kribvak 5 heeft een veel kleiner slibvolume dan de overige kribvakken 
omdat de oppervlakte van dit kribvak klein is.  
 
De bovenstaande hoeveelheden zijn berekend door per kribvak de gemiddelde 
slibdiepte te bepalen. Indien de slibhoeveelheden worden bepaald door gebruik te 
maken van geïnterpoleerde waarden tussen de boringen, zijn de slibvolumes lager. In 
dat geval wordt namelijk een afnemende slibdiepe gesimuleerd vanaf het midden van 
het kribvak naar de kribben en de oevers. De mate waarin de slibdikte toeneemt vanaf 
de kribben en de oevers is echter onduidelijk. Er is daarom geen gebruik gemaakt van 
deze methode.  
 
De totale (verontreinigde) slibvolumes verschillen significant met de geschatte 
hoeveelheden uit de Quickscan, namelijk 100.000 m3 [ref. 2]. Dit kan slechts gedeeltelijk 
verklaard worden door de verschillende toetsingswaarden die gehanteerd werden 
tijdens het nader onderzoek uit 1996 [ref. 1.]. Uit de tekst van de Quickscan kan niet 
afgeleid worden welke grens voor ‘verontreinigd slib’ is gehanteerd (klasse 1, 2, 3 of 4).  
 
Uit de ruwe data van het onderzoek uit 1996 blijkt overigens dat, net zoals bij het 
huidige onderzoek, het slib voornamelijk in klasse 4 ingedeeld dient te worden op 
verschillende dieptes. Grote verschillen in verontreinigde slibvolumes met de huidige 
situatie zijn derhalve niet te verwachten.  
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6 VERSPREIDING VIA GRONDWATER 

6.1 Aanleiding  

Op basis van het nader onderzoek waterbodem Hollandsch Diep en Dordtse Biesbosch 
[ref. 1] is geconcludeerd dat er onvoldoende aanwijzingen zijn gevonden voor actuele 
risico’s van stoffen in dieper gelegen sliblagen, door verspreiding naar en in het 
grondwater. De aan de Oostgors en Schuddebeurs grenzende polders zijn echter 
relatief diep gelegen, en de methodieken om verspreiding van grondwater in kaart te 
brengen zijn veranderd sinds de uitvoering van het nader onderzoek.  
 
Als onderdeel van dit onderzoek is daarom opnieuw getoetst of sprake is van risico’s 
vanwege verspreiding naar het grondwater van de verontreinigingen in het 
onderzoeksgebied. Dit is gedaan met het in paragraaf 5.2 uitgewerkte stappenschema, 
afkomstig van de ‘Handleiding sanering Waterbodems’ [ref. 3].  
 

6.2 Stappenschema vaststellen risico’s verspreiding naar grondwater 

In onderstaande alinea’s wordt het stappenschema doorlopen om vast te stellen of 
sprake is van risico’s van verspreiding naar het grondwater vanuit de kribvakken 
Oostgors en Schuddebeurs.  
 
Stap G1: Laat de geohydrologische situatie verspreiding van aan sediment 
gebonden stoffen via het grondwater toe?  
 
Voor de locatie dient aan de hand van de geologie en de geohydrologisch schematisatie 
beoordeeld te worden of: 
a) er permanente sprake is van een kwelsituatie; 
b) tussen de verontreingde waterbodem en het watervoerend pakket een schone klei- 

of veen laag aanwezig is, die ononderbroken minimaal 1 m dik is zodat geen 
kortsluitstroming optreedt. 

 
Indien voor de gehele locatie van tenminste één van beide situaties sprake is, laat de 
geohydrologische situatie geen verspreiding naar het grondwater toe, en is er dus niet 
sprake van verspreiding naar het grondwater.  
 
In het geval van de kribvakken Oostgors en Schuddebeurs is geen sprake van een 
kwelsituatie. Ook kan niet aangetoond worden dat een ononderbroken klei/veenlaag van 
minimaal 1 m dik aanwezig is over de gehele locatie. Er is wel een veenlaag 
aangetroffen, maar deze is niet continu. Verspreiding naar het grondwater op basis van 
deze criteria kan derhalve niet uitgesloten. Daarom dient stap G2 doorlopen te worden.  
 
Stap G2: Komen stoffen verhoogd voor in het poriewater?  
Als stoffen in verhoogde concentraties voorkomen in het poriewater, kan de kwaliteit van 
het grondwater worden beïnvloed door deze verontreiniging.  
 
Uit de praktijk blijkt dat de volgende stoffen relevant zijn voor het risicopad grondwater, 
te weten:  
• PAK’s; 
• Enkele metalen (met name arseen en koper); 
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• Bestrijdingsmiddelen (o.a. gamma-HCH). 
Voor dit onderzoek zijn metalen, PAK’s en bestrijdingsmiddelen van belang.  
 
De poriewaterconcentraties dienen getoetst te worden aan de MTRopgelost (Maximaal 
toelaatbaar Risico) voor grondwater. Voor metalen gaat het om de gehalten direct onder 
de verontreinigde (slib-)laag. Voor organische verbindingen gaat het om gehalten in de 
onderste sliblaag.  
 
Voor dit onderzoek zijn geen poriewateranalyses uitgevoerd, hetgeen een afwijking 
betreft op de Handleiding Sanering Waterbodems. In plaats daarvan zijn 
poriewatergehalten bepaald aan de hand van waterbodemanalyses, gecombineerd met 
geschatte Kd-waarden uit de literatuur en berekende Kd-waarden afkomstig van het 
onderzoek Dordtse Biesbosch [ref. 4] De Kd-waarden van arseen, koper en zink zijn 
afkomstig van het onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Dordtse Biesbosch, de Kd-
waarden voor cadmium en chroom zijn afkomstig van RIVM-report 711701023. 
 
In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van poriewaterconcentraties voor een aantal 
monsters afkomstig van de laag onder het slib. Per kribvak is één representatief 
monster geselecteerd. Er zijn alleen zandmonsters geselecteerd, omdat deze 
grondsoort vanwege de hoge doorlatendheid het meest risicovol is qua 
verspreidingsrisico’s. Per stof is tevens de verspreidingssnelheid per jaar en per 30 jaar 
aangegeven. 
  
Tabel 6.1: Overzicht poriewateroncentraties en verspreidingssnelheden metalen onderliggende laag  

parameter R2.5 R3.6 R5.6 R75.8 R102.8 MTRopgelost Vstof Vtoets 

  Zand Zand Zand Zand Zand (ug/l) (m/j) (m/30 jaar) 

cadmium 1,08 1,71 1,58 1,00 0,67 0,40 0,015 0,458 

koper 7,49 7,50 7,56 6,14 5,92 1,50 0,004 0,125 

zink 28,72 42,58 58,27 25,04 8,06 9,40 0,002 0,047 

chroom 42,60 42,70 43,02 35,48 32,01 8,70 0,009 0,261 

arseen 21,83 21,86 21,97 16,64 18,50 25,00 0,019 0,558 

5,37: overschrijding van MTR  
 
Uit tabel 6.1 blijkt dat voor (vrijwel) alle monsters de MTRopgelost voor cadmium, koper, 
zink en chroom worden overschreden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voor 
cadmium en chroom gebruikte Kd-waarden bepaald zijn voor watervoerende pakketten. 
De gebruikte waarden voor deze stoffen zijn lager dan de waarden van het RIVM-
rapport. Indien de waarden van het RIVM-rapport gebruikten zouden worden, zou alleen 
voor koper en zink sprake zijn van overschrijding van de MTRopgelost.  
 
In tabel 6.2 is een overzicht gegeven van poriewaterconcentraties voor organische 
verbindingen afkomstig van de onderste sliblagen. Per kribvak is één monster 
geselecteerd.  Er is gebruik gemaakt van de Koc’s van het rapport ‘Bepaling actueel 
risico van verspreiding via grondwater’ [ref. 5]. Uit tabel 6.2 blijkt dat voor diverse stoffen 
de MTRopgelost wordt overschreden. Voor stoffen waarvoor de MTRopgelost wordt 
overschreden is tevens de verspreidingssnelheid per jaar en per 30 jaar aangegeven. 
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Tabel 6.2: Overzicht poriewaterconcentraties en verspreidingssnelheden organische verbindingen 

Stoffen poriew. gehalten per monster (ug/l) MTR R Vstof Vtoets 

 Monsternr. 15.7 32.5 62.3 72.5 102.6 (ug/l) (-) (m/j) 
(m/30 
jaar) 

CHLOORBENZENEN                   
pentachloorbenzeen      0,0066 0,0055 0,0074 0,0043 0,0085 0,3    
hexachloorbenzeen         0,0044 0,0036 0,0085 0,0099 0,0084 0,009 2612 0,0115 0,345 
                    

ORGANOCHLOORVERB.                   
aldrin                           0,0004 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0009      
dieldrin                         0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,012      
endrin                           0,0025 0,0020 0,0007 0,0008 0,0008 0,004      
a-endosulfan                     0,0371 0,2612 0,0539 0,1554 0,0119 0,02 308 0,0975 2,924 
a-HCH                            0,0269 0,0223 0,0075 0,0087 0,0086 3,3      
b-HCH                            0,0021 0,0017 0,0006 0,0007 0,0007 0,8      
g-HCH (lindaan)                  0,0105 0,0087 0,0029 0,0034 0,0033 0,91      
heptachloor                          0,0017 0,0029 0,0010 0,0012 0,0005 0,0005 6713 0,0045 0,134 
heptachloorepoxide              0,1099 0,0455 0,0153 0,0178 0,0352 0,0005 208 0,1439 4,318 

PCB                   
PCB-28                           0,0002 0,0215 0,0543 0,0442 0,0001 -      
PCB-52                           0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 -      
PCB-101                          0,0001 0,0001 0,0004 0,0003 0,0003 -      
PCB-118                          0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 -      
PCB-138                          0,0001 0,0002 0,0002 0,0004 0,0004 -      
PCB-153                          0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 -      
PCB-180                          0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 -      
                    

PAK               
Naftaleen 4,3911 2,9556 31,2445 16,8889 21,1112 1,2 559 0,0536 1,609 
Fenanthreen 0,3856 0,3447 2,5705 1,6942 0,3447 0,3 8070 0,0037 0,112 
Anthraceen 0,1435 0,1614 0,8370 0,5978 0,1614 0,07 7887 0,0038 0,114 
Fluoranthreen 0,1014 0,1061 0,6411 0,4779 0,1061 0,3 40444 0,0007 0,022 
benzo(a)anthraceen 0,0112 0,0096 0,0574 0,0410 0,0096 0,01 172523 0,0002 0,005 
Chryseen 0,0148 0,0120 0,0791 0,0516 0,0000 0,3      
benzo(k)fluoranthreen 0,0030 0,0029 0,0157 0,0138 0,0168 0,04      
benzo(a)pyreen 0,0056 0,0056 0,0271 0,0217 0,0056 0,05      
benzo(ghi)pyreen 0,0010 0,0009 0,0048 0,0043 0,0009 0,03      
Indenopyreen 0,0013 0,0015 0,0074 0,0056 0,0080 0,04       

 
Stap G3: wordt een kwetsbaar object gelegen op maximaal 100 meter afstand 
binnen een periode van 30 jaar bereikt?  
 
In deze stap wordt beoordeeld of de stoffen, waarvoor in stap G2 overschrijdingen van 
de gestelde kwaliteitsnormen zijn aangetoond, binnen een periode van 30 jaar een 
kwetsbaar object bereiken. Dat kwetsbare object dient te liggen binnen een afstand van 
100 meter.  
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Gebieden met kwel, zoals de polder ten zuiden van het onderzoeksgebied, wordt ook 
als kwetsbaar object beschouwd. De afstand van de kribvakken naar de meest 
dichtbijzijnde sloot in de polder wordt geschat op circa 40 meter.  
Dit is minder dan 100 meter, zodat getoetst dient te worden of het grondwater binnen 30 
jaar dit gebied bereikt.  
 
In de tabellen 6.1 en 6.2 zijn, naast de poriewaterconcentraties, de loopsnelheden van 
de verschillende stoffen weergegeven waarvoor minimaal één overschrijding van de 
MTRopgelost is geconstateerd. Arseen is ook meegenomen, omdat voor deze stof de 
MTRopgelost  in de  meeste monsters wordt benaderd.  
 
Uit de tabel 6.1 en 6.2 blijkt dat geen van de stoffen 40 meter aflegt in 30 jaar. Met een 
afgelegde afstand van 4,3 meter in 30 jaar is de stof heptachloorepoxide het meest 
mobiel te noemen.  
 

6.3 Conclusies verspreiding verontreinigingen via grondwater 

Verspreiding via het grondwater is in eerste instantie niet uit te sluiten omdat de 
onderzoekslocatie geen kwelgebied betreft en omdat (waarschijnlijk) niet sprake is van 
een laag van minimaal 1 meter dikte die de verontreiningen afscheidt van het 
watervoerend pakket (stap G1).  
 
De poriewatergehalten van metalen en organische verbindingen zijn voor verschillende 
stoffen hoger dan de MTRopgelost. Dit impliceert dat risico’s ten aanzien van verspreiding 
naar het grondwater niet kunnen worden uitgesloten (stap G2). 
 
Uitgaande van een maximale verplaatssingssnelheid in het grondwater duurt het circa 
279 jaar tot de meest dichtbijzijnde sloot in de polder bereikt wordt (de polder dient als 
‘kwetsbaar object’ beschouwd te worden). Hiermee voldoet de verspreiding ruim aan de 
norm van 30 jaar (stap G3).  

 
Hieruit blijkt dat, uitgaande van de standaardmethodiek voor de bepaling van risico’s 
van verspreiding via het grondwater, geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. 
 
Naast bovenstaande afleiding kan ook op basis van andere gegevens beargumenteerd 
worden dat geen sprake is van risico’s in verband met verspreiding via het grondwater: 
• uit de resultaten van het waterbodemonderzoek blijkt dat de monsters afkomstig van 

de veenlagen onder de verontreinigde sliblaag voornamelijk als klasse 0-2 
beoordeeld worden. Deze veenlaag bevindt zich met name bij de oever. Verhoogde 
gehalten aan zware metalen komen niet voor in deze onderliggende laag.  Omdat 
de slibverontreinigingen zich al meer dan 30 jaar op deze locatie bevinden, geeft dit 
aan de verspreiding door deze veenlaag verwaarloosbaar klein is; 

• de zandlagen direct onder het slib worden meestal in klasse 2 of 3 ingedeeld op 
basis van organische verontreinigingen. De gehalten aan zware metalen in de 
onderliggende zandlagen zijn significant lager dan in het slib, waar ze 
klassebepalend zijn (klasse 4/4+). Aangezien de organische verontreinigingen wél 
en de metalen niet in deze zandlagen worden aangetroffen, kan geconcludeerd dat 
sprake is van infiltratie vanuit de sliblagen, maar dat de in het slib aanwezige zware 
metalen niet of nauwelijks mobiel zijn; 
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• ten behoeve van het saneringsonderzoek voor het nabijgelegen gebied Dordtse 
Biesbosch zijn poriewateranalyses uitgevoerd. De situatie in de Dordtse Biesbosch 
is voor wat betreft de verontreinigingen, bodemopbouw en geohydrologie 
vergelijkbaar met de kribvakken Oostgors en Schuddebeurs. Ook uit de 
berekeningen ten behoeve van de verspreiding vanuit de Dordtse Biesbosch blijkt 
dat sprake is van lage verspreidingsnelheden en derhalve geen onaanvaardbaar 
risico bestaat. 
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7 CONCLUSIES  

Uit het aanvullend waterbodemonderzoek ter plaatse van de kribvakken Oostgors en 
Schuddebeurs kan het volgende geconcludeerd worden:  
23. de betonstortplaats is tijdens een verkenning in het veld voorafgaand aan dit 

onderzoek niet aangetroffen op de (vermoedelijke) locatie. Ook tijdens het uitvoeren 
van het veldwerk ten behoeve van dit onderzoek is betonstortplaats niet 
aangetroffen. Bodemvreemd materiaal is in het geheel niet aangetroffen in de 
geplaatste boringen. Op basis van de uitgevoerde boringen kan geconcludeerd 
worden dat eventueel stortmateriaal zich minstens 2,0-3,0 meter onder de 
waterbodem bevindt; 

24. door de ondiepten op de onderzoekslocatie in combinatie met de relatief lage 
waterstanden tijdens het veldwerk kon in een aantal gevallen niet tot onder de 
sliblaag geboord en/of bemonsterd worden; 

25. in de boringen aan de noordkant van de kribvakken (nabij de vaargeul) is, naast het 
verontreinigde slib, ook zandig materiaal aangetroffen. Dit zand is over het 
algemeen minder verontreinigd dan het slib (klasse 2-3); 

26. het slib ter plaatse van de kribvakken Oostgors en Schuddebeurs is ernstig 
verontreinigd vanwege verontreinigingen met metalen. Minstens 1.5 x 106 m3 is 
verontreinigd; 

27. de klasse 4 verontreinigingen (op basis van metalen) beperken zich voornamelijk tot 
de op de onderzoekslocatie aanwezige sliblagen. De zandlagen op de locatie 
worden over het algemeen in klasse 2/3 ingedeeld, waarbij bestrijdingsmiddelen de 
klassebepalende parameters zijn; 

28. nabij de oevers van de kribvakken bevindt zich een veenlaag vanaf 2,0-3,0 meter 
onder de waterbodem. Deze veenlaag valt in klasse 0-2 en is daarmee schoner dan 
de bovenliggende sliblagen. Klassebepalende parameters zijn PCB’s; 

29. vanwege lage verspreidingssnelheden bestaan er geen risico’s ten aanzien van 
verspreiding van de verontreinigingen naar het grondwater. 
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