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Uitgebreide Nederlandse samenvatting (ook voor 

minder deskundigen) 

In deze samenvatting is gekozen voor een wat minder wetenschappelijke benadering. 

Voor de wetenschappelijke versie wordt verwezen naar de Engelstalige discussie en 

samenvatting. Aan het eind is een woordenlijst opgenomen waarin een deel van de 

veel voorkomende milieuchemische terminologie wordt uitgelegd. 

H}0 1998, aflevering 21, blz. 26-29 (gedeeltelijk). 
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1. Het verschijnsel trage desorptie: achtergrond, doel en globale 

onderzoeksaanpak 

De stoffen die in dit onderzoek beschouwd zijn vallen in de categorie "Hydrofobe 

organische stoffen": hydrofoob (letterlijk watervrezend) wil zeggen dat ze zich liever 

niet in water bevinden. Daardoor vertonen hydrofobe stoffen (zoals Polycyclische 

Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs), Polychloorbifenylen (PCBs), chloorbenzenen, 

sommige bestrijdingsmiddelen en olie) een sterke neiging zich op te hopen in de 

waterbodem, het sediment. Vooral in de jaren '60, '70 en '80 zijn veel van deze 

vervuilende, vaak giftige stoffen in de Nederlandse waterbodem terechtgekomen. 

Doordat minder van deze stoffen in het milieu terecht komen, is het water boven het 

sediment tegenwoordig een stuk schoner dan enkele decennia terug; de 

verontreinigingen in de waterbodem zijn echter nog grotendeels aanwezig. Het is 

belangrijk om te weten of deze stoffen nog uit de waterbodem vrij kunnen komen, en 

zo ja, hoe snel en in welke mate. 

In de jaren '90 bleek dat voor veel soorten sediment een aanzienlijk deel van de 

aanwezige verontreinigingen slechts traag wordt afgegeven aan water ("traag wordt 

gedesorbeerd", zoals het in het vervolg van dit stuk genoemd zal worden), en dat dit 

sterker het geval is naarmate de verontreiniging langer aanwezig is. In het algemeen 

ligt het deel van de verontreiniging dat traag desorbeert op ongeveer 10-40% van de 

totale aanwezige hoeveelheid voor verontreinigingen die kort met de sedimenten in 

contact zijn geweest (weken, zoals op het lab); het traag desorberende deel kan 

oplopen tot 50-99% voor sedimenten die al tientallen jaren geleden verontreinigd 

zijn. Hieruit blijkt dat er een grote variatie kan bestaan in de mate van trage desorptie. 

Een karakteristiek desorptieprofiel voor twee verontreinigde sedimenten is in figuur 1 

weergegeven. Desorptiecurves blijken goed beschreven te kunnen worden door een 

model met twee sedimentcompartimenten: in het ene compartiment bevindt zich een 

snel desorberend deel van de verontreiniging (het steile deel in figuur 1) terwijl in het 

andere zich een traag desorberend deel bevindt (het vlakkere deel na 20-40 uur). De 

getrokken lijnen zijn berekend met het tweecompartimentenmodel. Dit model 

beschrijft de meetpunten goed, omdat er een duidelijk onderscheid is tussen snel en 

traag desorberende gedeelten van de verontreiniging (snelle en trage fracties, zoals ze 

in het vervolg van dit stuk genoemd zullen worden). Een belangrijk aspect in de 

aanpak van dit onderzoek was de betekenis van deze verschillende fracties: zitten 
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deze in verschillende structuren, dus: zijn "snel" en "traag" echt verschillend, en zo 

ja, in welk opzicht? 

Figuur 1: Desorptiecurves voor de PAK fluoranteen uit twee vervuilde waterbodems. 
Onderste curve (vierkanten): Ongeveer 10% van de fluoranteen komt in de eerste 
uren vrij (voor de knik); dit is het snel desorberende deel. Het traag desorberende deel 
(de trage fractie) is dus rond 90%. Bovenste curve (driehoeken): Ongeveer 70% komt 
vrij in de eerste uren: trage fractie rond 30%. Uit deze figuur is op te maken dat 
grootte van de trage fracties aanzienlijk kan variëren tussen verschillende sedimenten. 

desorptie (%) 
80 

0 100 200 300 

tijd (uur) 

Desorptie-experimenten laten zien dat snelheden van trage desorptie in de orde van 

0.1 % per uur liggen. Dit betekent dat in een maand de helft van de traag 

desorberende hoeveelheid stof uit het sediment verdwenen is. Dat lijkt wel snel, maar 

komt vooral doordat bij de metingen het water volledig vrij van verontreinigingen 

wordt gehouden (zie onder "Meten van trage desorptie"). In de natuur gebeurt dit 

niet, maar in de experimenten is dit nodig om de processen binnenin de 

sedimentdeeltjes goed te kunnen bestuderen. De processen die zorgen voor trage 

desorptie spelen zich namelijk binnenin de individuele sedimentdeeltjes af. Omdat in 

de experimentele opzet het water "leeggehouden" wordt, wordt het desorptieproces 

aanzienlijk versneld. Zo kunnen relatief korte desorptiemetingen inzicht geven in 

langdurige processen. 

Het is van belang om te weten waarom de desorptie van "oude" vervuilingen zo 

traag verloopt. Immers, als het mechanisme van dit proces bekend is, zou wellicht aan 

de hand van eenvoudig te bepalen eigenschappen van het sediment en van de 
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verontreinigingen ingeschat kunnen worden in hoeverre een verontreiniging nog 

afgegeven kan worden aan het water. Het ontrafelen van het mechanisme van trage 

sorptie en desorptie is het centrale thema van dit proefschrift (zie onder "De oorzaak 

van trage desorptie"). 

2. Meten van trage desorptie 

Om desorptie te meten is in dit onderzoek de "Tenax-scheitrechter-methode" 

ontwikkeld. Tijdens een desorptie-experiment wordt Tenax, een poederachtige witte 

stof die drijft op water, bij een met water verdund sediment gevoegd. Het geheel 

wordt geschud in een scheitrechter. Het principe van de methode is dat de Tenax de 

uit het sediment vrijgekomen verontreinigende stoffen snel en volledig bindt. 

Hierdoor wordt de snelheid van desorptie volledig bepaald door het vrijkomen van de 

verontreiniging uit het sedimentdeeltje, en niet door transport door het water. Op 

deze manier kunnen de processen binnenin het sedimentdeeltje en de mate van trage 

desorptie worden bestudeerd. 

Praktisch werkt de methode als volgt (zie ook figuur 2): 

• Het vervuilde sediment wordt met water en Tenax geschud in scheitrechters. 

• We laten het sediment en het water door het kraantje van de scheitrechter lopen. 

De Tenax met de vrijgekomen vervuiling (= gecontamineerde Tenax) blijft achter 

omdat Tenax drijft op water en aan de wand van de scheitrechter blijft hangen. 

• Nieuwe Tenax wordt toegevoegd aan het sediment + water, en de handelingen 1 

en 2 worden herhaald, enz. 

• De "oude" Tenax (met de vrijgekomen verontreiniging) wordt geschud met 

hexaan. Hierbij komt alle verontreiniging in de hexaan terecht. De hoeveelheid 

verontreiniging in de hexaan kan vervolgens bepaald worden. 
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Figuur 2: Schematische weergave van de "Tenax-scheitrechter" desorptiemethode. 
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3. Relevantie van trage desorptie 

Het optreden van het beschreven proces van trage desorptie kan allerlei effecten 

hebben, zowel in positieve als in negatieve zin. Positief: traag desorberende fracties 

kunnen niet of nauwelijks in het water terechtkomen dat zich in en boven het 

sediment bevindt (grond- en oppervlaktewater, dit wordt beschreven in hoofdstuk 

11). Daardoor is niet alle in het sediment aanwezige verontreiniging in evenwicht met 

het omringende water. Dit betekent dat concentraties verontreiniging in 

oppervlaktewater en grondwater lager kunnen zijn dan verwacht op grond van een 

evenwichtsverdeling tussen sediment en water. Een positief effect van trage desorptie 

is dat een deel van de stof dus niet vanuit het sediment in het water terechtkomt. Dit 

betekent ook dat deze stof niet opgenomen wordt door in water en sediment levende 

organismen. Dit geldt in ieder geval voor vissen omdat bekend is dat de meeste vissen 

verontreinigingen alleen via het water opnemen, en niet direct uit het sediment. Voor 

organismen die het sediment gebruiken als voedingsbron, zoals wormen, ligt het 
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wellicht wat anders. Wanneer deze organismen het hele sediment opeten, gebeurt 

dat "met trage fractie en al", waardoor de traag vrijkomende fractie toch opgenomen 

kan worden. Dit is echter nog onduidelijk. De effecten van trage desorptie op 

concentraties verontreiniging in het water en op opname door organismen zijn 

bepalend voor de mate waarin trage sorptieprocessen invloed hebben op 

milieuhygiënische risico's van organische verontreinigingen in sedimenten. 

Een nadeel van trage desorptie komt naar boven bij biologische afbraak van 

verontreinigingen. Sommige van nature in sediment aanwezige bacteriën zijn in staat 

om organische stoffen (in de waterfase) af te breken ("biologische afbraak", of 

"biologische reiniging"). Als deze bacteriën het traag desorberende deel van een 

verontreiniging in het sediment niet kunnen opnemen (omdat deze op een plaats in 

het sediment zit die niet bereikbaar is voor bacteriën), zal dit deel dus ook niet door 

hen afgebroken kunnen worden. Bij biologische afbraak wordt inderdaad vaak 

waargenomen dat een deel van de stof niet of slechts heel langzaam afgebroken 

wordt. 

In dit onderzoek is ingegaan op twee van de bovengenoemde effecten van trage 

desorptie: concentraties in het water en opname door micro-organismen (bacteriën). 

3.1 Concentraties in het water (hoofdstuk 11) 

Ten aanzien van de concentraties verontreiniging in het water hebben we gevonden 

dat traag desorberende fracties niet bijdragen aan concentraties vervuiling in het 

water. Het bij dit onderzoek gebruikte sediment was afkomstig uit de haven van 

Delfzijl en de bestudeerde stoffen waren 1,3- en 1,4-dichloorbenzeen (1,3- en 1,4-

DCB) en hexachloorbenzeen (HCB). 

Gemeten zijn: i) trage fracties van de chloorbenzenen, ii) concentraties verontreiniging 

in het sediment, en iii) concentraties verontreiniging in het water tussen de 

sedimentdeeltjes (het poriewater). De hoeveelheden chloorbenzenen in het 

poriewater waren inderdaad lager dan verwacht op grond van een sediment-water 

evenwichtsverdeling. Dit betekent dat een deel van de in het sediment aanwezige 

chloorbenzenen niet in evenwicht is met het water. Het deel van de chloorbenzenen 

dat niet in evenwicht is met het poriewater komt overeen met de gemeten traag 

desorberende fractie. Dit betekent dat traag desorberende fracties niet in evenwicht 

zijn met het poriewater, en dus niet of nauwelijks bijdragen aan concentraties 
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vervuilende stof in het poriewater: traag desorberende fracties kunnen niet of 

nauwelijks in het water terechtkomen. Dit komt waarschijnlijk omdat ze sterker 

gebonden zijn in het sediment dan snel desorberende fracties. 

3.2 Implicaties voor waterbodembeleid (hoofdstuk 14) 

In hoofdstuk 14 zijn effecten van trage desorptie beschouwd op o.a. 

waterbodemnormen en het "lekken" van verontreinigingen uit vervuilde 

waterbodems of uit depots (verspreidingsrisico's). Uit de desorptiemetingen die in het 

kader van dit onderzoek gedaan zijn, blijkt dat voor de meeste verontreinigingen in 

waterbodems de trage fracties rond de 70-90% liggen. In een aantal gevallen kunnen 

ze echter ook variëren van 10-20% tot 95-98%. Een overzicht van de meetwaarden 

voor verschillende Nederlandse sedimenten staat in Tabel 1 op pagina 254. Een trage 

fractie van 70-90% betekent dat concentraties verontreinigingen in het poriewater 

voor de meeste van de onderzochte sedimenten 3-10 maal lager zijn dan verwacht op 

grond van een evenwichtsverdeling tussen sediment en water. Bij de huidige 

normstelling wordt uitgegaan van een evenwichtsverdeling en wordt bovendien 

aangenomen dat organismen de verontreinigingen alleen via het water op kunnen 

nemen. Dit betekent dat, door trage desorptie, risico's 3-10 maal lager kunnen zijn 

dan verwacht. Door vermenigvuldiging met allerlei veiligheidsfactoren van soms 10-

1000, kleven in veel gevallen echter grote onzekerheden aan de normen. Hierbij valt 

het effect van trage desorptie in het niet. Het beschouwen van trage desorptie wordt 

dan ook alleen nuttig geacht bij het verfijnen van een inschatting van risico's van een 

bepaald sediment, bijvoorbeeld bij het nader onderzoek van een vervuilde locatie. Het 

is dan nuttig om een snelle indicatie van de verhouding tussen snel en traag 

desorberend te verkrijgen. Zo'n indicatie kan worden verkregen door sediment 

gedurende ca. 24 uur te schudden met Tenax en vervolgens te meten hoeveel stof er 

op de Tenax terecht is gekomen (dit is een indicatie van de snel desorberende fractie). 

Voor het lekken van verontreinigingen vanuit waterbodems en depots kan ruwweg 

dezelfde redenatie worden gevolgd: door trage desorptie zullen concentraties 

verontreiniging in porie- en grondwater in het algemeen 3-10 maal lager zijn dan 

verwacht op grond van een sediment-water evenwichtsverdeling. Dit betekent dat 

het in sommige gevallen raadzaam kan zijn om trage desorptie mee te nemen in het 

inschatten van verspreidingsrisico's. Met bovenbeschreven methode (24 uur 

desorberen met Tenax) kan dan wederom een inschatting worden gemaakt van de 

verhouding snel/traag in het bestudeerde sediment. Helaas geeft dat nog geen 

informatie over de sorptie-eigenschappen van het grondwatervoerend pakket. Als er 
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grote trage fracties aanwezig zijn, kan bij de isolatie van depots voor met organische 

stoffen vervuilde baggerspecie eventueel volstaan worden met relatief eenvoudige 

isolatie-maatregelen. 

3.3 Afbraak door micro-organismen (hoofdstuk 12) 

Ten aanzien van afbraak door micro-organismen (bacteriën) hebben we gevonden dat 

de trage fractie niet afgebroken kan worden in grootschalige biologische reinigingen, 

alleen de snel desorberende fractie is in redelijke tijd af te breken. Dit is voor een 

drietal sedimenten vastgesteld door meting van snel en traag desorberende fracties 

van PAKs voor en na biologische reiniging. 

De snel desorberende hoeveelheden PAK nemen sterk af tijdens de reiniging, terwijl 

de traag desorberende hoeveelheden onveranderd blijven. Dit betekent dat een stof 

in sediment aan twee voorwaarden moet voldoen, voordat deze afgebroken kan 

worden: hij moet snel desorberend zijn, en hij moet überhaupt afbreekbaar zijn door 

de aanwezige micro-organismen. Omdat alleen de snel desorberende fractie 

afgebroken wordt, kan de afbreekbaarheid ingeschat worden door meting van de snel 

desorberende fracties. Dit meten kan met de reeds beschreven Tenax-

scheitrechtermethode. Op deze manier is het mogelijk om door desorptiemetingen op 

voorhand al in te schatten of een biologische reiniging van een bepaald sediment 

zinvol is of niet. Als bijvoorbeeld de traag desorberende fractie van een bepaalde stof 

(die dus niet beschikbaar is voor afbraak door micro-organismen) 90% van de totale 

hoeveelheid aanwezige stof bedraagt, zal reiniging niet zinvol zijn omdat maar 10% 

afgebroken kan worden. In figuur 3 is het gevonden verband tussen snel 

desorberende fracties en percentages afbraak geschetst. Rekening houdend met een 

meetonnauwkeurigheid van ten minste 20% in de gemeten PAK-concentraties in het 

sediment, stellen we dat je een redelijke inschatting van reinigbaarheid kan maken uit 

de snel desorberende fracties. 
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Figuur 3: Verband tussen snel desorberende fracties en biologisch afbreekbare fracties 
van microbiologisch afbreekbare stoffen. Elk punt stelt een PAK in een sediment voor. 
De verschillende symbolen (ruiten, vierkanten, driehoeken) dienen om onderscheid te 
maken tussen drie verschillende bestudeerde sedimenten (die ook afzonderlijk 
gereinigd zijn). 

PAK afbraak (%) 

20 40 60 80 100 

Snel desorberende fractie (%) 

4. De oorzaak van trage desorptie 

Voor dit onderzoek was duidelijk dat het proces dat ten grondslag ligt aan trage 

desorptie, zich af moet spelen in de individuele sedimentdeeltjes. Trage desorptie 

wordt namelijk ook waargenomen in verdunde geschudde sedimentsuspensies, 

waarin transport door het water snel is (door het schudden) en waarin het sediment 

verdeeld is in individuele korreltjes. Deze korreltjes zijn in het algemeen 0.01 tot 1 

millimeter groot. 

4.1 Opbouw van een sedimentdeeltje 

Sedimentdeeltjes zijn opgebouwd uit verschillende gedeelten, waarvan de 

belangrijkste het organische (humus-)deel en het minerale deel zijn. Het organische 

deel heeft een structuur die lijkt op die van plantaardig materiaal, met veel koolstof, 

waterstof, stikstof en zuurstof; het minerale deel heeft een kristallijne structuur, vaak 

met poriën in allerlei maten (waaronder hele kleine). In veel Nederlandse sedimenten 
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is de hoeveelheid organisch materiaal ongeveer 5-25%. In venige sedimenten kan het 

hoger zijn (tot meer dan 90%). 

4.2 Mogelijke mechanismen van trage desorptie 

Voor en tijdens dit onderzoek zijn er drie mogelijke mechanismen van trage desorptie 

die reëel worden geacht. Deze drie mechanismen zijn i) diffusie door nauwe poriën, ii) 

diffusie door het organisch materiaal, en iii) vastlegging van de verontreinigingen in 

microscopisch kleine holtes in het organisch materiaal. 

Diffusie is transport dat plaatsvindt door een verschil in concentratie. In het geval van 

trage desorptie uit vervuild sediment naar schoon water is er sprake van een 

concentratieverschil tussen sediment en water. Dit concentratieverschil veroorzaakt 

diffusief transport vanuit het sedimentdeeltje naar het water. Deze diffusie kan 

worden gehinderd, bijvoorbeeld in het geval van diffusie door een porie die 

nauwelijks groter is dan een molecuul van de verontreiniging. Zeker als het molecuul 

ook nog gebonden kan worden aan de wand van de porie (wanneer de wand van de 

porie "gecoat" is met organisch materiaal dat lijkt op het organische molecuul die 

door de porie diffundeert) zal het vertraging ondervinden. In het geval van trage 

diffusie door het organische materiaal wordt de diffusie vertraagd doordat het 

molecuul dwars door de organische humusstructuur heenmoet. Diffusie door een 

vaste stof is erg langzaam. Bovendien kunnen bij het transport door de 

humusstructuur ook gunstige interacties optreden tussen humus en verontreiniging, 

wat het transport extra vertraagt. 

Het derde mechanisme werkt iets anders. Waarschijnlijk zijn in het organisch materiaal 

kleine holtes (nauwelijks groter dan een molecuul organische verontreiniging) 

aanwezig waarin zo'n molecuul opgesloten kan raken. Door gunstige interacties 

tussen de wanden van de holte en het molecuul (waarbij energie vrijkomt) kan het 

heel moeilijk voor het molecuul zijn om weer uit zo'n holte te komen. Er is zelfs een 

hypothese dat de structuur van het organisch materiaal door de interacties een beetje 

verandert rondom het verstrikte molecuul, waardoor het nog steviger ingesloten 

raakt. 

De aanpak van dit mechanistische onderzoek is als volgt geweest: eerst is gekeken of 

trage desorptieprocessen optreden in het organische deel of in het minerale deel van 

het sediment, en vervolgens is geprobeerd om onderscheid te maken tussen een 

diffusie-mechanisme (oorzaak i en ii) en een mechanisme van verstrikking op 

bepaalde plaatsen (oorzaak iii). 

277 



Nederlandstalige samenvatting 

4.3 Trage desorptie vindt vooral plaats in het organische deel (hoofdstuk 7) 

Om vast te stellen welk deel van het sediment het meest van belang is voor het trage 

vrijkomen van stoffen (het organische of het minerale deel), hebben we metingen 

gedaan aan de trage desorptie van de stof hexachloorbenzeen uit 

Oostvaardersplassensediment voor en na verwijdering van het organisch materiaal. In 

figuur 4 is het desorptiegedrag weergegeven voor en na verwijdering van het 

organisch materiaal. Het blijkt dat traag desorberende hoeveelheden veel kleiner 

Figuur 4: Desorptieprofiel van hexachloorbenzeen uit Oostvaardersplassensediment 
(bij 20°C) voor en na verwijdering van het organisch materiaal (voor de knik bij 25-50 
uur: snelle desorptie; na de knik: trage desorptie). 
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zijn in afwezigheid van het organisch materiaal, en snelheden van trage desorptie zijn 

dan groter. Dit laat zien dat de processen die ten grondslag liggen aan trage 

desorptie, zich waarschijnlijk vooral afspelen in het organisch materiaal van het 

sediment. Uit de resultaten van hoofdstuk 7 (waarin ook desorptie is gemeten vanuit 

allerlei materialen die model kunnen staan voor bepaalde delen van het sediment) kan 

geschat worden dat processen in het organisch materiaal ten grondslag liggen aan 

trage desorptie bij sedimenten met meer dan 0.1-0.5% organisch materiaal. 

Mechanisme i (trage diffusie door poriën) valt voor de meeste sedimenten dus af als 

mechanisme van trage desorptie. 
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4.4 Drie-fasen desorptie (hoofdstuk 4) 

Het lange-termijn desorptiegedrag van organische stoffen is onderzocht. Dit is op 

twee manieren gedaan: ten eerste is gedurende lange tijd gedesorbeerd bij 

kamertemperatuur (20°C; ongeveer 3 maanden). Ten tweede zijn experimenten van 2 

weken bij hogere temperatuur uitgevoerd (60°C). Deze experimenten kunnen ook 

inzicht geven in lange-termijn desorptie omdat desorptie bij 60°C ongeveer 30-100 

maal sneller gaat dan bij kamertemperatuur. Uit deze experimenten blijkt dat er 

minimaal drie verschillende fracties van een verontreinigingen in sediment zitten. 

Deze fracties desorberen met verschillende snelheden. 

De desorptiesnelheid van de snelle fractie is ongeveer 10% per uur, voor de trage 

fractie is dit ongeveer 0.1 % per uur, en voor een derde fractie, die eveneens 

aanwezig bleek en die ik de zeer trage fractie genoemd heb, is dit ongeveer 0.001 -

0.01 % per uur. Deze laatste fractie komt dus pas vrij in de loop van maanden/jaren, 

zelfs wanneer het water volledig vrij van verontreiniging gehouden wordt door de 

Tenax. In figuur 5 is het desorptiegedrag op de lange termijn bij 20°C geschetst. In 

deze figuur is de natuurlijke logaritme van de hoeveelheid die nog in het sediment zit 

uitgezet tegen de tijd. De natuurlijke logaritme is gebruikt omdat dan het onderscheid 

tussen de fracties duidelijker is dan wanneer er percentages uitgezet zouden zijn. Uit 

de aanwezigheid van twee "knikken" in de desorptiecurve blijkt dat er drie fracties 

zijn. Ook is het statistisch beter om de curve met drie fracties te beschrijven in plaats 

van twee. 

Nog duidelijker wordt het onderscheid tussen traag en zeer traag desorberende 

fracties uit de experimenten bij 60°C (figuur 6). In deze figuur is eerst bij 20°C 

gedesorbeerd gedurende 24 uur; in deze tijd is de snelle fractie verwijderd Uit de 

scherpe knik in het deel van de curve na 24 uur (het deel van de meting bij 60°C) 

blijkt zeer duidelijk dat er behalve de snel desorberende fractie nog minstens twee 

fracties zijn. Trage en zeer trage fracties gemeten bij 20°C en 60°C stemmen met 

elkaar overeen. 

In het vervolg van het onderzoek is gezocht of deze fracties (snel/traag/zeer traag) 

ook verschillen in chemisch opzicht, m.a.w. of ze zich in verschillende chemische 

omgevingen bevinden (4.6 en 4.7). Dit zou dan informatie moeten opleveren over het 

mechanisme van trage en zeer trage desorptie. 
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Figuur 5: Lange-termijn desorptie van tetrachloorbenzeen uit 
Oostvaardersplassensediment. Ln(S,/So) is de natuurlijke logaritme van het gedeelte 
van de verontreiniging dat nog in het sediment zit op een bepaald tijdstip t. 
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4.5 Verschillende bodems en sedimenten (hoofdstuk 6 en 10) 

De desorptie van negen stoffen uit zeven sterk verschillende bodems en sedimenten is 

bestudeerd (hoofdstuk 6). Het percentage organisch materiaal varieerde bijvoorbeeld 

van minder dan 1 % tot bijna 100%. Voor al deze bodems en sedimenten werd een 

trage en een zeer trage fractie gevonden, wat impliceert dat trage en zeer trage 

desorptie voorkomen in alle bodems en sedimenten, en voor alle soorten organische 

verontreinigingen. Bovendien vertonen de snelheden van trage en zeer trage 

desorptie slechts een factor 5 of minder variatie, ondanks grote verschillen tussen de 

verontreinigingen en tussen de bodems/sedimenten. Het proberen te voorspellen van 

snelheden van desorptie lijkt dus geen grote noodzaak voor het beleid. Er zijn echter 

ook geen duidelijke relaties gevonden tussen sedimenteigenschappen en de mate van 

trage desorptie (dus de trage fracties). Dit betekent dat toch metingen nodig blijven 

om inzicht te krijgen in de mate van trage desorptie van een bepaald sediment. 

Aanbevolen wordt om dan een korte éénpunts-desorptiemeting te doen gedurende 

24 uur (zie paragraaf 3.2). 

In een andere studie (hoofdstuk 10) is gekeken naar de korrelgrootte-afhankelijkheid 

van trage desorptie. Het blijkt dat grote verschillen in korrelgrootte (meer dan een 

factor 10) niet leiden tot significante verschillen in desorptiesnelheid of in grootte van 

traag desorberende fracties. 

Deze resultaten zijn niet te verklaren met trage diffusie door het organisch materiaal 

(mechanisme ii). Op grond van dat mechanisme verwacht je namelijk dat i) 

desorptiesnelheden kleiner worden als de hoeveelheid organisch materiaal groter 

wordt, want dan wordt de door diffusie af te leggen afstand langer en duurt het 

diffusieproces dus langer, en ii) dat desorptiesnelheden kleiner worden als de 

korrelgrootte van een organisch materiaal-rijk sediment toeneemt, omdat dan ook de 

diffusieweg langer wordt. De observaties in hoofdstuk 6 en 10 zijn in tegenspraak 

met deze veronderstellingen. 

4.6 Trage en snelle fracties bevinden zich in verschillende omgevingen (hoofdstuk 5) 

In deze studie zijn fluor-NMR metingen uitgevoerd om informatie te verkrijgen over 

de chemische "omgeving" waarin een gesorbeerd molecuul zich bevindt. Door te 

meten bij welke golflengte resonantie plaatsvindt, kan iets gezegd worden over de 

omgeving waarin een atoom of molecuul zich bevindt. In hoofdstuk 5 worden 

experimenten beschreven waarin een fluorhoudende organische verbinding, 
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hexafluorbenzeen, wordt gesorbeerd in sediment, en vervolgens gemeten met fluor-

NMR. Het gebruik van fluor is aantrekkelijk omdat fluor een groot NMR-signaal geeft 

en niet of nauwelijks in sediment zit. In de NMR studie is gekeken naar i) sediment 

met vrijwel uitsluitend snel desorberend hexafluorbenzeen, en ii) sediment waaruit de 

snelle fractie hexafluorbenzeen is gedesorbeerd en waarin dus alleen traag 

desorberend hexafluorbenzeen zit. Ook zit hierin nog de zeer trage fractie, maar deze 

is zo klein dat hij niet zichtbaar is in het NMR-spectrum. De belangrijkste observatie 

uit deze NMR studie is dat snel en traag desorberend hexafluorbenzeen een 

verschillend signaal gaven. Dit is een aanwijzing dat er verschillen zijn in de chemische 

omgeving van snel en traag desorberende stof. Bovendien werd een redelijk scherp 

signaal verkregen voor zowel snel als traag desorberende stof, wat betekent dat alle 

snel desorberende stof op gelijksoortige wijze in het sediment aanwezig is; hetzelfde 

geldt voor de traag desorberende stof. 

4.7 Capaciteit van het trage en zeer trage sedimentcompartiment (hoofdstuk 8) 

Om meer te weten over de eigenschappen van de snelle, trage en zeer trage fractie, 

hebben we in redelijk hoge concentraties trichloorbenzeen (TCB) toegevoegd aan 

Oostvaardersplassensediment (hoofdstuk 8). Met desorptie-experimenten zijn snelle, 

trage en zeer trage hoeveelheden bepaald bij de verschillende concentraties 

trichloorbenzeen in water. De snel desorberende hoeveelheid neemt recht evenredig 

toe met toenemende concentratie TCB in water (figuur 7); de traag en zeer traag 

desorberende hoeveelheden nemen daarentegen minder dan evenredig toe, en 

naderen tot een maximum (figuur 7). Dit maximum is de maximale capaciteit van het 

trage sedimentcompartiment; de curve kan beschreven worden met de 

Langmuirvergelijking (een beschrijving voor sorptie op een beperkt aantal plaatsen). 

Hieruit blijkt dat er maar een beperkt aantal trage sorptieplaatsen is; er is dus maar 

een beperkt aantal van de beschreven microscopische "gaten" in het organisch 

materiaal waarin moleculen verontreiniging verstrikt kunnen raken. De maximale 

trage sorptiecapaciteit van TCB in Oostvaardersplassensediment ongeveer 900 

milligram per kg organisch koolstof is. De zeer trage sorptiecapaciteit is ongeveer 10 

maal lager. 

Het feit dat de traag en zeer traag desorberende hoeveelheden zo goed gefit kunnen 

worden met de Langmuirvergelijking geeft aan dat trage en zeer trage sorptie 

waarschijnlijk plaatsvinden op specifieke plaatsen in het organische materiaal: traag en 

zeer traag desorberende moleculen zitten vast in minuscule gaten in het organisch 

materiaal (mechanisme iii). De snel desorberende fractie is dan als het ware 
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Figuur 7: Snel, traag en zeer traag desorberende hoeveelheden TCB in 
Oostvaardersplassensediment als functie van de concentratie TCB in water. De snel 
desorberende hoeveelheid neemt lineair toe met toenemende waterconcentratie, de 
traag en zeer traag desorberende hoeveelheden stijgen niet-lineair. 
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"opgelost" in het organisch materiaal; de moleculen van dit snel desorberende deel 

hebben nog veel bewegingsvrijheid. 

Deze resultaten bevestigen dat de snelle en de trage/zeer trage fractie zich in 

verschillende chemische omgevingen bevinden. De resultaten zijn het best 

verklaarbaar met het derde mechanisme van trage desorptie, namelijk het vastleggen 

van moleculen verontreiniging in holtes in het organisch deel van het sediment, al dan 

niet in combinatie met een structuurverandering. Waarschijnlijk is er een beperkt 

aantal holtes aanwezig in het sediment, waardoor er maar een beperkte trage en zeer 

trage sorptiecapaciteit is. 

4.8 Competitie-effecten bij trage desorptie (hoofdstuk 9) 

Het feit dat het trage compartiment maar een beperkte opnamecapaciteit heeft, heeft 

consequenties voor zwaar vervuilde sedimenten, zeker als er grote hoeveelheden 

minerale olie aanwezig zijn. Er kan namelijk maar een beperkte hoeveelheid moleculen 

opgesloten worden in het beperkte aantal gaten van waaruit desorptie traag is; er 

treedt competitie op tussen de stoffen om de gaten te bezetten. Dus, als er heel veel 

van een stof aanwezig is, zullen de moleculen van deze stof (bijna) alle trage sorptie-

gaten bezetten. Dan zullen eventueel andere aanwezige stoffen voor een groot deel 

snel desorberen. Dit hebben we onderzocht door aan sediment uit de 

Petroleumhaven (waarin al ongeveer 1 gram PAK en 10 gram olie per kilogram 

sediment zaten) nog extra (een kleine hoeveelheid) PCB-30 toe te voegen (deze stof 

is niet aanwezig in het oorspronkelijke Petroleumhavensediment), en dit ook te doen 

voor hetzelfde sediment waaruit PAK en olie verwijderd zijn zonder verder het 

sediment te veranderen (door een Tenaxdesorptie bij hogere temperatuur). De 

desorptiecurve van PCB-30 in aanwezigheid en in afwezigheid van PAK en olie staat 

in figuur 8. Het percentage gedesorbeerde stof na een bepaalde tijd is veel groter in 

aanwezigheid van PAK en olie. Dit betekent dat veel PAK en olie ervoor zorgen dat de 

traag desorberende hoeveelheid PCB-30 afneemt. De verklaring hiervoor is dat de 

grote hoeveelheden PAK en olie alle trage sorptieplaatsen bezetten, waardoor er nog 

maar weinig van het nieuw toegevoegde PCB-30 op deze plaatsen terecht kan 

komen. Er zit veel meer traag desorberend PCB-30 in het sediment waaruit PAK en 

olie zijn verwijderd. Grote hoeveelheden olie en/of andere contaminanten (boven de 

trage sorptiecapaciteit) verhogen dus mogelijk de risico's van de verontreinigingen, 

omdat traag desorberende (en dus wellicht niet voor organismen opneembare) 

fracties afnemen bij zulke hoge gehaltes. Deze resultaten bevestigen het bestaan van 
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een beperkt aantal "trage" sorptieplaatsen, en laten zien dat verschillende 

stofgroepen vastgelegd worden op dezelfde trage-sorptie plaatsen (PAK/olie aan de 

ene kant, PCBs/chloorbenzenen aan de andere). 

Figuur 8: Desorptie van PCB-30 uit Petroleumhavensediment in aanwezigheid 
(vierkanten) en in afwezigheid (ruiten) van PAK en olie. 
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In een tweede competitie-experiment hebben we gekeken of vers toegevoegde 

stoffen ook "oude" verontreinigingen van hun trage sorptieplaatsen kunnen 

verdringen. Hiertoe hebben we een behoorlijke hoeveelheid trichloorbenzeen (TCB; 

de hoeveelheid was iets groter dan de maximale trage sorptiecapaciteit) toegevoegd 

aan Ketelmeersediment waarin o.a. hexachloorbenzeen (HCB) al zeer lang aanwezig 

is. Na 14 dagen contacttijd tussen TCB en het sediment, is het desorptiegedrag van 

HCB vergeleken in aanwezigheid en in afwezigheid van TCB. In aanwezigheid van 

TCB komt er veel meer "oud" HCB vrij (figuur 9): HCB is door de overmaat TCB deels 

verdrongen van de trage sorptieplaatsen die het bezette. Dit betekent dat de trage 

sorptie-plaatsen redelijk snel bereikbaar zijn (een groot deel binnen 14 dagen). Een 

consequentie hiervan is dat een nieuwe vervuiling ervoor kan zorgen dat een oude 

vervuiling beter beschikbaar komt voor opname door organismen, omdat de trage 

(niet beschikbare) fractie van de oude verontreiniging afneemt. 
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Figuur 9: Desorptie van HCB uit Ketelmeersediment in aanwezigheid (vierkanten) en 
in afwezigheid (ruiten) van een grote hoeveelheid TCB. 
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5. Conclusie 

Uit een aantal van bovenstaande experimentele vindingen zijn aanwijzingen te halen 

over het mechanisme van trage desorptie. Zo veronderstellen we dat trage desorptie 

vooral plaatsvindt in het organisch deel van het sediment. Traag desorberende stoffen 

zijn gesorbeerd in minuscule holtes in het organisch deel en kunnen door gunstige 

interacties tussen stof en omgeving moeilijk weer loskomen. 

Omdat er maar een beperkt aantal van zulke holtes is, heeft sediment een beperkte 

trage en zeer trage sorptiecapaciteit. Er is geen simpel te bepalen sedimenteigenschap 

gevonden waarmee desorptiegedrag te voorspellen is. Wel zullen ernstig vervuilde 

sedimenten in het algemeen lage trage fracties hebben, door de beperkte capaciteit 

van de traag desorberende plaatsen. 

Voor de meeste in dit project onderzochte organische verontreinigingen geldt dat 70-

90% traag desorbeert. Dit betekent dat concentraties in het water 3-10 maal lager 

zijn dan verwacht op grond van evenwichtsverdeling. Deze factor geeft aan dat het in 
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sommige gevallen nuttig kan zijn om trage desorptie te beschouwen ter verfijning van 

de inschatting van milieuhygiënische risico's. 

Tenslotte kan het meten van desorptiegedrag gebruikt worden om een inschatting te 

verkrijgen van mogelijke afbraak van verontreinigingen door micro-organismen. 
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Woordenlijst 

• Biologische reiniging: het afbreken van een organische verontreiniging door bacteriën of schimmels 
• Desorptie: het vrijkomen van stoffen uit sediment en bodem 
• Diffusie: transportproces veroorzaakt door verschil in concentratie 
• Fractie: Gedeelte van de totale hoeveelheid in een sediment aanwezige verontreinigingen 
• Gecontamineerd: verontreinigingen bevattend. 
• Hydrofoob: letterlijk "watervrezend", dus een hydrofobe stof heeft een voorkeur om uit water te 

ontsnappen, bijv. naar vet of sediment. 
• Kleimineraal: onderdeel van het niet-organische deel van sediment 
• Organische stof: onderdeel van sediment dat veel koolstof bevat 
• Scheitrechter: glazen uivormig apparaat met een kraantje, waarmee niet-mengbare stoffen van 

elkaar kunnen worden gescheiden 
• Sorptie: proces waarbij stoffen in sediment en bodem terecht komen 
• Tenax: materiaal dat gebruikt wordt bij desorptie-experimenten, om uit het sediment vrijgekomen 

stof te binden 
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