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Vooronderzoek bodem Saeftinge.

Het Verdronken Land van Saeftinge is een intergetijdegebied, gelegen in 
een van de rijkswateren die in beheer zijn bij Directie Zeeland van 
Rijkswaterstaat. Saeftinge is een natuurgebied, waarvan het natuurbe
heer door de stichting "Het Zeeuws Landschap" wordt verzorgd. Rijkswa
terstaat is het bevoegd gezag, belast met de uitvoering van het bodem
saneringsbeleid.
Van Saeftinge is bekend dat de bodem er verontreinigd is. Dat is de 
reden voor Directie Zeeland een vooronderzoek (waterbodemverontreini
ging, uit te laten voeren. Dit rapport geeft de resultaten van dat 
vooronderzoek.

1. Inleiding.
In het "Protocol voor het Oriënterend onderzoek" [1], wordt de aanpak 
beschreven om de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en 
de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging vast te stellen. Het 
intergetijdegebied waar Saeftinge deel van uitmaakt is in het vooron
derzoek opgevat ais waterbodem.
Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere 
en huidige gebruik van de locatie, alsmede informatie over bodemge
steldheid, bodemopbouw en de (geo)hydrologische situatie. Er dient 
rekening gehouden te worden met mogelijke overschrijding van de (huidi
ge) terreingrenzen door de verontreiniging, zodat ook van omliggende 
terreinen gegevens moeten worden verzameld.
Op basis van de verkregen informatie wordt een hypothese opgesteld die 
zo goed mogelijk de aard van de verontreinigingende stoffen alsmede de 
te verwachten ruimtelijke verdeling van de stoffen over de locatie 
beschrijft.
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Meestal volgt het oriënterend onderzoek aansluitend op het vooronder
zoek, of het vooronderzoek maakt integraal deel uit van het oriënterend 
onderzoek. Dat neemt niet weg, dat het vooronderzoek in alle gevallen 
in de vorm van een rapport wordt afgesloten.

2. Conclusie.
Op de drie representatieve locaties die in Saeftinge zijn onderzocht 
wordt de interventiewaarde voor arsenicum, op een diepte van ± 15 tot 
20 cm in de bodem, overschreden. De interventiewaarde is de klasse 4- 
grens in de toetsing conform de regeringsbeslissing ten aanzien van de 
voorstellen in de evaluatie nota water (ENW). De betreffende bodemlaag 
is daar in de periode 1970-1975 afgezet.
Hoewel om bovenstaande reden formeel de noodzaak tot sanering zou 
bestaan, en er dus een oriënterend onderzoek zou moeten worden uitge
voerd, wordt geadviseerd daaraan geen gevolg te geven omdat er bij on
derzoek in het veld geen effecten van verontreiniging op het milieu 
konden worden aangetoond.
Uit het vooronderzoek blijkt dat de uitgevoerde bemonstering voor twee 
locaties binnen het Saeftinge-gebied niet representatief is. Er zijn 
aanwijzingen dat daar lokaal een oriënterend onderzoek nodig is. Het 
betreft de omgeving van het plaatsje Paal en het aan de Westerschelde 
grenzende deel van de Selenapolder.

3. Werkwijze.
In het protocol van de rapportage over het vooronderzoek met betrekking 
tot een waterbodem staan veertig punten die moeten worden onderzocht.
De meeste daarvan (38) zijn imperatief (zijn geboden) en moeten in het 
oriënterend onderzoek worden onderzocht, zo staat in de toelichting bij 
de beschrijving van het vooronderzoek (paragraaf 2.2.1). Bij de be
schrijving van de rapportage van het vooronderzoek (paragraaf 2.4) 
staat in het protocol, dat minimaal alle imperatieve punten moeten 
worden behandeld. Er is daardoor in het protocol al een verstrengeling 
van wat er ten behoeve van het rapport over het vooronderzoek en een 
rapport over het oriënterend onderzoek moet worden onderzocht.
Het vooronderzoek heeft tot doei de resultaten ten aanzien van de aard, 
de herkomst en de verspreiding van verontreinigende stoffen te inter
preteren. Dat houdt ondermeer in: beantwoording van de vraag of er op 
de locatie daadwerkelijk bodemverontreiniging valt te verwachten.
Voor het opstellen van het rapport van het vooronderzoek betekent dat, 
dat de imperatieve punten voor het oriënterend onderzoek worden afge
werkt, uitgaande van bestaande kennis en informatie'.
In hoofdstuk 3. Resultaten worden die imperatieve punten uitgewerkt. In 
hoofdstuk 4. Interpretatie komen de conclusies van het vooronderzoek 
puntsgewijs, volgens het protocol over de rapportage vooronderzoek 
(paragraaf 2.4), aan de orde.

Het Verdronken Land van Saeftinge is een gebied waar al jarenlang vanuit wetenschappelijk oogpunt 
en ten behoeve van het beheer onderzoek wordt verricht naar de hydrologische en geomorfologische 
ontwikkeling, alsmede de herkomst en verspreiding van verontreinigingen.
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4, Resultaten.
In volgorde van de imperatieve punten, genoemd in het protocol, zijn de 
resultaten ais volgt.
e Geografische ligging van het ais locatie aangemerkte oppervlaktewa
ter in heden en verleden;
Het Verdronken Land van Saeftinge is een intergetijdegebied en wordt 
daarom ais waterbodem beschouwd. De locatie is om die reden dan ook een 
oppervlaktewater te noemen.
De geografische ligging van Het Verdronken Land van Saeftinge is op 
bijlage 1 gegeven, naar [2], Het gebied is 2700 ha. groot. In dit 
vooronderzoek wordt ook de Selenapolder tot Saeftinge gerekend, omdat 
dat deel nog binnen de zeewerende dijk ligt en alleen door een secun
daire diijk (de pijpleidingendijk) van Saeftinge gescheiden wordt.
• Geografische ligging van aansluitende oppervlaktewateren;

Het belangrijkste aansluitende oppervlaktewater is de Westerschelde. 
Lokaal worden daarin de volgende geulen onderscheiden: Overloop van 
Valkenisse, Zimmermangeul, Schaar van de Noord, Nauw van Bath en de Pas 
van Rilland; bijlage 2.
Bij het plaatsje Paal in het westen wordt polderwater middels een 
poldergemaal geloosd, aan de rand van het gebied. De voormalige Selena
polder (bijlage 1) aan de oostkant staat sinds 26-2-1990 in verbinding 
met de Westerschelde.
• Functie en gebruik van het oppervlaktewater in heden en verleden;

Het intergetijdegebied Het Verdronken Land van Saeftinge heeft de 
natuurfunctie. Het gebied is ais wetland volgens de Conventie van 
Ramsar aangemeld. Deze aanmelding is opgenomen in het Meerjarenprogram
ma Natuur en Landschap 1992-1996. Van oudsher grazen er schapen op 
Saeftinge. Het natuurbeheer is door de stichting Het Zeeuws Landschap 
vanaf 1980 uitgevoerd middels begrazing met schapen en voor een deel 
van het gebied met runderen. Sinds mei 1993 wordt er meer met runderen 
beweid. Momenteel wordt er naar schatting 350 ha. met runderen beweid 
(omgeving De Noord) en nog 300 ha. met schapen (omgeving Emmahaven).
De betekenis van het gebied voor de visserij is een indirecte: het hele 
oostelijk deel van de Westerschelde, waarin Saeftinge is gelegen, heeft 
de zogenaamde kinderkamerfunctie. In het verleden heeft het deze 
functie ongetwijfeld ook gehad voor de zeehonden.
Het gebied fungeert ais kombergingsgebied en aan de Weasterscheldekant 
zijn lokaties in gebruik voor het storten van nautische baggerspecie. 
Bij het plaatsje Paal is een haventje dat tegenwoordig voornamelijk 
door recreanten wordt gebruikt. Vroeger zijn van daaruit landbouw
producten, zoals suikerbieten, verscheept.
« Functie en gebruik van aanliggende terreinen in heden en verleden;

De aanliggende terreinen zijn steeds ais landbouwgebieden in gebruik 
geweest.
0 Plaats van voorkomen van kunstwerken in heden en verleden;

De dijk die in het oosten Saeftinge scheidt van de voormalige Selena
polder bevat water- en aardgasleidingen die vanaf de overkant van de 
Westerschelde komen. Evenwijdig aan die dijk ligt in het schorgebied de 
zogeheten zanddam en in het middendeel van het gebied loopt de voorma
lige "Rijksdam", opgebouwd uit puin en baksteen.
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0 Plaats van voorkomen van woonkernen, wegen en woonboten in heden en 
verleden;
Op het hooggelegen schor in het noordoosten is een schaapskooi te 
vinden en een huis met waterput. De verbinding tussen de dijk en het 
bewoonbare terrein is verhard met puin en er zijn duikers aangebracht, 
waar de weg een kreek kruist.
Van Baalhoek in het westen tot de dijk tussen Saeftinge en Selenapolder 
in het oosten ligt er een weg aan de binnendijkse kant van de zeeweren- 
de dijk die Saeftinge omsluit. Het plaatsje Paal bestaat uit ± 65 
huizen en verspreid langs de weg liggen ook nog enige woningen. Het 
gehucht Emmahaven bestaat uit ± 20 huizen.
In het haventje van Paal zijn geen woonboten afgemeerd, wel is het de 
thuishaven van een 150-tal recreatievaartuigen in alle soorten en 
maten.
0 Plaats van voorkomen van industriële en agrarische activiteiten ín 

heden en verleden;
Er is geen industrie in het plaatsje Paal, in de haven wordt door een 
bedrijf jachtonderhoud uitgevoerd.
Agrarische activiteiten vinden plaats in de polders die binnendijks 
grenzen aan Saeftinge, inclusief de Selenapolder tot 1990. De zeeweren- 
de dijk wordt beweid, voornamelijk met schapen. Grote delen van het 
schorgebied schorgebied worden met runderen beweid.
0 Inventarisatie van de bronnen van verontreinigende stoffen;

De Westerschelde is een complexe, diffuse, verontreinigende bron en de 
schorbodem zeii is een complexe, diffuse, verontreinigende bron. Lokaal 
is er in het gebied bij Paal een puntbron.
0 Aard van de bron(nen) (puntbron of complexe bron);

De schorbodems moeten ais interne, complexe, diffuse bronnen worden 
aangemerkt omdat de belasting daaruit, door middel van uitloging het 
hele gebied beïnvloedt.
0 Plaats van voorkomen van de bron(nen) (met name van belang voor 

puntbronnen);
Over de puntbronnen is het volgende op te merken.
Uit onderzoek [3] is gebleken dat de sluis van het poldergemaal bij 
Paal of het haventje van Paal zeii mogelijk ais een puntbron fungeert. 
Met name dieldrin en PCB-118 werden in die omgeving in verhoogde 
concentratie in de bodem aangetroffen, ten opzichte van de rest van het 
gebied. De conclusies van dat onderzoek zijn gebaseerd op de analysere
sultaten van een bodemlaag van slechts IO cm en daarom slechts opper
vlakkige aanwij zingen.
Het oostelijk deel van de voormalige Selenapolder is, op basis van een 
mengmonster tot 75 cm diepte, ais klasse 3 beoordeeld ais gevolg van 
een hoog DDT gehalte. Het mengmonster is opgebouwd uit uit zes deelmon
sters die verspreid over de lengte-as van het gebied zijn genomen. Het 
is niet ondenkbaar dat de hoge concentratie het gevolg is van een 
puntbron binnen het gebied. De mengmonsters uit de twee meer westelijk 
gelegen deelgebieden in de Selenapolder bleken namelijk DDT-gehalten 
beneden de detektie-limiet te hebben! Aan een rapport hierover wordt 
momenteel gewerkt [4].
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e Aard van de belasting (diffuus of lokaal);
De belasting is dus enerzijds diffuus naar het gebied en anderzijds is 
er een interne diffuse belasting in het gebied. Er zijn aanwijzingen 
dat er op één punt een lokale belasting is (Paal) en er bestaat het 
vermoeden dat er in het oostelijk deel van de voormalige Selenapolder 
ook een puntbron is.
• Aard van de stoffen per bron;

De diffuse bron die gevormd wordt door de Westerschelde is de bron die 
gebonden is aan het zwevend slib.
De eveneens diffuse bron die gevormd wordt door de uitloging van 
verontreinigingen die aanwezig zijn in de afgezette schorbodem zal tot 
uitdrukking komen in hogere opgeloste concentraties in het water. Omdat 
de opgeloste fase in evenwicht zal komen met de particulaire fase is 
het onmogelijk deze bron te kwantificeren, zolang het zwevend materiaal 
ter plaatse nog de hoge verontreinigingsgraad vertoont van tegenwoor
dig. De omvang van de in het intergetijdegebied getransporteerde 
hoeveelheden is zodanig groot dat een uitlogingseffect vanuit de 
schorbodem pas merkbaar wordt ais er onbelast zwevend slib vanuit het 
estuarium wordt aangevoerd.
De lokale belasting bij Paal betreft de stoffen dieldrin en PCB118 en 
de vermoedelijk locale belasting in de Selenapolder is die van DDT. 
Vanwege de chemische eigenschappen van deze stof is de aard van deze 
belasting gerelateerd aan de particulaire fase (zwevend slib) .
• De wijze van voorkomen van de verontreinigende stoffen;

De verontreinigende stoffen zijn bepaald ais totaalgehalten in de 
schorbodem. Voor de meeste verontreinigingen betekent dat, dat deze aan 
de lutumfractie en/of aan het organische stof zijn gebonden.
• De stofeigenschappen van de geloosde stoffen (sorptie, oplosbaar

heid , vluchtigheid);
De stoffen, waarvan in de bodem van Saeftinge een verhoogd gehalte is 
aangetroffen, zijn in principe allemaal afkomstig van lozingen. Er is 
geen onderscheid gemaakt tussen punt- of diffuse bronnen. Er is ook 
geen onderscheid gemaakt naar laagdikte die bemonsterd is. Alleen 
zogenaamde probleemstoffen worden besproken. Probleemstoffen zijn die 
stoffen, waardoor sediment bij klassificatie in klasse 3 of hoger 
terecht is gekomen.
Dat zijn:
1. Pyreen, volgens de NW3- en MILBOWA-normering, in het monster op 51 
tot 61 cm in de bodem, op de locatie SI (Konijneschor), van een onder
zoek in 1993. DDT volgens de ENW-normering van hetzelfde monster.
Deze locaties zijn op bijlage 1 aangegeven.
2. DDT en As, volgens de ENW normering, in de monsters op 13 tot 17 cm 
in de bodem, op de locaties SI (Konijneschor) en S2 (Platte Platen) en 
in het monster op 16 tot 22 cm op locatie S3 (West-oever), van het 
onderzoek in 1993.
3. Cd, Cu, Hg, PAK, PCB, DDT en min. olie, volgens de NW3-normering, in 
een of meer centimeter-dikke plakjes van de bovenste tien cm, van het 
onderzoek in 1992.
4. DDT, volgens de NW3-normering, in het mengmonster van zes cores tot 
75 cm diepte in het oostelijk deel van de voormalige Selenapolder.
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In zijn algemeenheid adsorberen deze stoffen goed aan slib en/of 
organische stof onder gereduceerde omstandigheden, waarbij de metalen 
slecht oplosbare sulfiden vormen. De vluchtigheid van de organische 
stoffen die worden aangetroffen is laag. Rijping van de bodem heeft 
enerzijds oxidatie van metaalsulfides tot gevolg. De metalen vormen 
daardoor complexen die beter oplosbaar zijn dan de sulfides. Percolatie 
van (zuur) regenwater doet de metalen eveneens oplossen. Door oxidatie 
(mineralisatie) wordt organische stof afgebroken, waardoor de adsorp- 
tiecapaciteit en complexering voor organische microverontreinigingen 
afneemt, met ais gevolg een toename van de mobiliteit van deze stoffen.
• Ouderdom en continuïteit van de bron(nen) (schatting van de tijdspe
riode waarin de bron voor belasting heeft gezorgd);
De voor het gebied van belang zijnde bron is het verontreinigde zwevend 
slib in de (Wester)Schelde. In het schorgebied sedimenteert dat slib 
voortdurend. Er zijn bodemkernen gestoken en daarin zijn de lagen die 
met bepaalde perioden overeenkomen geanalyseerd. De diepte in de bodem 
waar deze monsters vandaan komen is vastgesteld aan de hand van sedi- 
mentatiesnelheden. De sedimentatiesnelheden zijn weer vastgesteld 
middels onderzoek aan radioactieve tracers [5] en afgeleid uit hoogte
metingen in het terrein [6],
De volgende tijdvakken zijn aldus onderzocht:
1. "recent" afgezet materiaal, afgezet in de periode 1985-1993
2. "middelbare" ouderdom van afgezet materiaal, de periode 1970-1975
3. "oud" materiaal; tussen 1930 en 1940 afgezet.
Dit is gedaan voor de locaties SI, S2 en S3, zie bijlage 1.
De continuïteit van de bronnen is af te schatten uit het verloop van de 
concentraties van verontreinigingen, zoals die in de bodem bepaald zijn 
en het verloop van de gehalten in het zwevend slib dat ter hoogte van 
Saeftinge in suspensie is. De bijlagen 3 en 4 geven de gehalten in het 
bodemprofiel weer, naar [5] en [7]. De hoogste gehalten zijn te vinden 
op een diepte die overeenkomt met de periode 1960 tot 1970. Sinds die 
tijd nemen de gehalten in de bodem af.
Bijlage 5, naar [8]. geeft het verloop van berekende zware metalen 
gehalten in zwevend slib voor de locatie op het grenspunt van Nederland 
en belgië. Daarin is voor de jaren 1980 tot 1990 een afname waar te 
nemen.

Zoals eerder aangegeven is het in de schorbodem aanwezige materiaal 
weer een interne bron in het gebied. Onderzoek [3] heeft aangetoond dat 
er met name in de oeverwallen, die de kreken omzomen, uitloging is van 
verontreinigingen. De oeverwallen hebben het specifieke kenmerk dat de 
bodem grover is dan de slibrijkere kommen die binnen de oeverwallen 
zijn gelegen.
In literatuur [5] is voor verschillende zware metalen en andere stoffen 
de mobiliteit onderzocht op plaatsen waar een oxische sedimentlaag 
aanwezig is. Uit dat onderzoek blijkt dat alleen chroom volledig 
achterblijft in het sediment, terwijl P, Mn en Cd zeer hoge (40-50%) 
verliezen vertonen. Voor Fe, Co, Pb is het verlies klein (11-14%) en 
voor Zn, Cu en Ni is het verlies gemiddeld (19-25%). Het is onbekend of 
deze stoffen weer elders in het gebied worden afgezet. Over het alge
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meen wordt aangenomen dat de opgeloste stoffen weer snel in evenwicht 
zijn met de particulaire fractie die op dat moment in suspensie is.

e Hoeveelheid verontreinigende stoffen per bron (zowel de totale hoe
veelheid ais de vracht);
De vracht is berekend uit de in 1993 geanalyseerde gehalten van bodem- 
cores die op drie plaatsen in kommen van Saeftinge zijn genomen (zie 
bijlage 1). De diepte van de gedeelten in de cores die zijn afgestoken 
correspondeert met tijdvakken die bij het vorige punt zijn genoemd. De 
sedimentatiesnelbeden die voor de bepaling van de monsterdiepten zijn 
gebruikt, zijn afkomstig uit bet onderzoek van Krijger [6],
In tabel 1 zijn de gehalten van enige belangrijke stoffen gegeven. 
Bijlage 15 bevat alle analyseresultaten en de toetsing volgens de wet 
waterbodembescherming regeringsbeslissing ENW (Evaluatienota Water). De 
toevoeging van de code -1; -2 of -3 bij bet locatienummer geeft de 
diepte, en daarmee de geschatte ouderdom, van bet betreffende boorkern- 
segment aan. Het oudste monster (1935) omvat de periode 1930-1940, het 
monster van middelbare leeftijd (1973) beslaat de periode 1970-1975 en 
het recente monster (1989) slaat op de periode 1985-1993.

Tabel 1 : Gehaltes in bodemmonsters van kom- Locaties Saeftinge

1935 1973 1989
lokatie SI S2 S3 SI S2 S3 SI S2 S3

Cadmium mg/Kg 3 0,7 1,1 3 1,9 7 2 3 4
Zink mg/Kg 280 loo 320 300 260 490 340 250 380
PAK mg/Kg 4,8 3,6 2,3 2,8 4,0 4,9 2,2 3,5 3,2
PCB 153 Mg/Kg 3,4 <1 <1 12 20 20 8,5 9,9 9,7
DDD Mg/Kg 20 7,9 <1 8,5 12 18 6,2 4,2 5,3

droge stof% 43,6 53,5 56,6 42,6 50,0 40,7 41,7 50,1 46,9
sedim. cm/jr 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1 1,2

Uit de gegevens in tabel 1 is de vracht naar het gebied per jaar 
berekend, voor de drie perioden. Omdat de representativiteit van drie 
monsterpunten voor een gebied van 2700 ha niet groot zal zijn, is er 
zowel een maximum ais een minimum vracht berekend uit de hoogste en 
laagste gehalten die in de drie monsterpunten zijn aangetroffen. Deze 
vracht is in tabel 2 uitgedrukt in gewicht per vierkante meter per 
jaar.
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Tabel 2. Naar Saeftinge gevoerde vracht per m2

1935 1973 1989

Cadmium mg/m2/jr 4 - 16 IO - 45 IO - 26
Zink mg/m2/j r 500 - 2100 1400 - 3200 1400 - 2500
PAK mg/m2/jr 15 - 26 15 - 32 12 - 21
PCB 153 ^g/m2/jr <5 - 18 65 - 130 46 - 63
DDD Mg/m2/jr <5 - 110 46 - 120 23 - 35

Er is gerekend met een dichtheid van nat sediment van 1,3 g/cm3.

De verschillen tussen de onderzochte perioden, en de spreiding binnen 
de perioden geven aan dat de totale hoeveelheid in de schorbodem alleen 
bij benadering te schatten is. Men kan zich immers afvragen welke 
laagdikte bodem voor de bepaling van de totale hoeveelheid verontreini
ging moet worden onderzocht.
Een schatting van de totale hoeveelheid die in de afgelopen vijftig 
jaar op Saeftinge is afgezet (tot 50 cm diep in de bodem) staat in 
tabel 3.

Tabel 3. Hoeveelheid verontreiniging in de bodem

in 50 cm (=50 jaar) afzetting per jaar

Cadmium
Zink
PAK
PCB 153 
DDD

500 - 1500 Kg
70000 - 140000 Kg

700 - 1300 Kg
3 - 5 Kg
2 - 4 Kg

IO- 30 Kg/jr
1400- 2800 Kg/jr

14- 26 Kg/jr
60- 100 g/jr
40- 80 g/jr

Tabel 3 is gebaseerd op analyses die in 1993 zijn uitgevoerd.
De totale hoeveelheid verontreiniging in de bodem kan nog op andere 
manieren berekend worden. Bijvoorbeeld door de gradiënten van concen
traties in de bodem te gebruiken die zijn bepaald door Van Eek, Van 
Zoest en Zwolsman. Daarmee is het mogelijk de Ínhoud aan verontreini
ging integraal te bepalen, zie de bijlagen 3 en 4. Ook kan het gehalte 
in zwevend stof vermenigvuldigd worden met de in de slibbalans van Van 
Maldegem geschatte hoeveelheid zwevend stof die in Saeftinge wordt 
afgezet. Bij afschatting van de totale hoeveelheid is er echter de 
beperking die wordt opgelegd door de bemonsteringsdiepte. In het onder
zoek van Zwolsman, Berger en Van Eek, naar de zware metalen in de 
schorbodem, komt het diepste punt (95 cm onder het maaiveld van 1987) 
overeen met het jaar 1925. In het onderzoek naar de organische micro
verontreinigingen van Van Zoest en Van Eek is 1930 het oudste van de 
onderzochte sedimentlagen.
In tabel 3 is om praktische reden gekozen voor een diepte van 50 cm die
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overeenkomt met de afgelopen 50 jaar, waarbij de sedimentatiesnelheid 
konstant is verondersteld.

• Verwachting van de toekomstige emissies van de bron(nen) (voornemens 
tot emissiebeperking);
De verandering in de emissies naar Saeftinge wordt gereflecteerd door 
de verandering in de concentraties van verontreinigingen in het water 
en de gehalten in zwevend stof ter hoogte van Schaar van Ouden Doei. Er 
is een langzaam dalende tendens waarneembaar. De afname verloopt 
langzamer dan op basis van de beleidsuitgangspunten in het Beleidsplan 
Westerschelde mag worden verwacht. Op basis daarvan zou de belasting 
met de meeste zware metalen in 1995 aan de bron nog maar 50% zijn van 
die in 1985. Voor Cd, PCB's en PAK's wordt in het beleidsplan Wester
schelde zelfs een reductie in de bronbelasting van 80% haalbaar geacht. 
Bijlage 6 geeft het verloop in de gehaltes zware metalen in zwevend 
stof, naar [9]. Tevens zijn de veranderingen in concentraties van 
Cadmium in het water sinds 1980 gegeven op bijlage 7, naar [IO].
• Stromingspatroon en stromingssnelheid van het oppervlaktewater ;

Het Verdronken Land van Saeftinge wordt door de getij-werking tweemaal 
per dag overspoeld. Door de grote geulen die het schorgebied doorsnij
den komt het vloedwater het gebied binnen. Na hoogwaterkentering 
stroomt het ebwater weer langs dezelfde weg terug. De stroomsnelheden 
en de stroomrichting variëren daardoor zeer sterk, namelijk van nui 
tijdens kentering tot 0,8 m/s wanneer de grootste debieten worden 
doorgevoerd. Deze stroomsnelheid is berekend uit het waterstandsverloop 
en de debieten die op twee locaties in de geul "de Ijskelder" zijn 
gemeten en het doorstroomprofiel van de betreffende raai. Zie de 
bijlage 8 en bijlage 12, naar [6] en [2].
• Sedimentatie-/erosiepatroon;
In Saeftinge is de afgelopen dertig jaar ongeveer IO miljoen m5 zand en 
slib gesedimenteerd. In de geulen is voornamelijk het zand en op de 
schorren is vooral slib gesedimenteerd. De verzanding van de geulen 
betreft voornamelijk het Speelmansgat en de Ijskelder, bijlage 1. De 
geulen zijn 50 cm verhoogd en het begroeide schor 30 cm. Deze gemiddel
de verhoging van het schor met ± 1 cm per jaar varieert van 1,2 cm/j 
van het schor rond het Speelmansgat in het westen tot 0,9 cm/j van het 
schor rond het Hondegat in het oosten [6].
• Geohydrologische situatie (grondwaterstromingspatroon; kwel, inzij- 
ging);
Door de hoogteligging van het schor in het oostelijk deel komt er zoet 
grondwater voor. Dat wordt aangevuld door de neerslag die direct op het 
schoroppervlak terechtkomt. De omvang van de zoete kwel vanuit deze 
zoetwaterbel is niet bekend. De rondom Saeftinge liggende polders 
liggen lager dan het maaiveld van het schor.
• Intensiteit, aard en routes scheepvaart ;

Binnen het gebied liggen geen scheepvaartroutes van betekenis. De 
toegang naar het haventje van Paal wordt door de recreatievaart met een 
zeer lage intensiteit gebruikt.
• Onttrekkingen van oppervlaktewater en grondwater ;

Niet van toepassing.
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e Plaatsen, waar, tijdstippen waarop en hoeveelheden die gebaggerd 
zijn;
Binnen het gebied zijn nooit hoeveelheden van enige betekenis gebag
gerd.
• Mogelijke plaatsen waar ín het verleden (nautische) baggerspecie is 

gestort of verspreid ;
Aan de rand van de vaargeul, aan de kant van het Verdronken Land van 
Saeftinge, worden regelmatig grote hoeveelheden nautische specie 
gestort.
• Interactie met landbodem (bíjv. het op de kant brengen van bagger
specie) ;
Niet van toepassing.
• Recente en oudere kwaliteitsgegevens van de waterbodem;

Het eindoordeel van de toetsing volgens de 3e nota waterhuishouding en 
volgens de Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW (bijlage 15) is 
in tabel 4 gegeven.

Tabel 4. Toetsing waterbodemgegevens volgens
NW3/MILB0WA en volgens ENW.

locatie tij dvak diepte klassifikatie
NW3 ENW

SI recent 0 - 8 cm 2 2
SI middelb. 13 - 17 cm 2 4 (As)
SI oud 51 - 61 cm 3(Pyreen) 3 (DDT)
S2 recent 0 - 8 cm 2 2
S2 middelb. 13 - 17 cm 2 4 (As)
S2 oud 51 - 61 m 2 2
S3 recent 0 - IO cm 2 2
S3 middelb. 16 - 22 cm 2 4 (As)
S3 oud 66 - 78 cm 2 2

Opm. De klassegrens van klasse 4 in de ENW-toetsing komt overeen met de 
interventiewaarde. Ais de interventiewaarde overschreden wordt is er 
een noodzaak tot bodemsanering.

Er zijn echter (veel) meer gegevens van de bodemkwaliteit.
-In 1991 is een onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit van de 
bovenste IO cm van de bodem, verspreid over 33 monsterpunten in het 
gebied. Tevens is toen de relatie onderzocht van de chemische parame
ters met een aantal biotische parameters van Nematoden (draadwormen of 
aaltjes)[stikvoort]. In dat onderzoek is toetsing uitgevoerd van de 
minimum- en maximumgehalten, volgens de NW3/MILB0WA-methode, het 
resultaat is in bijlage 9 gegeven. Van de zware metalen komen de 
maximumwaarden van cadmium, koper en kwik in de klasse 2 terecht. De 
maximumgehalten van alle gemeten bestrijdingsmiddelen komen in klasse 
3, evenals vier van de zes PCB's en het merendeel van de PAK's.
-In 1992 is in detail het verloop van de gehalten in de bovenste IO cm 
van de bodem op drie locaties onderzocht, zie bijlage IO. Tevens is

IO



toen een onderzoek uitgevoerd naar de sedimentatiesnelheid van de 
betreffende laag, door analyse vari onder andere de radioactieve isoto
pen ,MCs en ‘”Cs (Tsjernobyl fall-out 1986) [11] . Voor de locatie 
Saeftinge werd een sedimentatiesnelheid van 0,9 tot 1,0 cm/j berekend 
en voor de locatie Konijnenschor 1,3 cm/jr voor de laag die toen op 7 
tot 9 cm diepte zat, terwijl er voor de toplaag tot 2 cm diepte onge
veer 2 cm/j werd bepaald.
-In 1994 is de bodem van de voormalige Selenapolder kwalitatief onder
zocht. Het gebied is in drie gelijke delen verdeeld. In ieder deel zijn 
zes cores tot 75 cm diep gestoken, gelijkelijk verdeeld over de lengte
as van het deelgebied. Deze monsters zijn per deelgebied bij elkaar 
gedaan, waarna de mengmonsters zijn geanalyseerd.
De uitkomst van het onderzoek is ais volgt [4]: meerdere organische- en 
anorganische microverontreinigingen komen in klasse 2 terecht in alle 
drie gebieden. De gehalten in het deel dat aan de Westerschelde grenst 
zijn hoger dan in de andere twee gebieden. DDT is zelfs zo hoog dat de 
bodem van dat meest oostelijk gelegen gebied van de voormalige Selena
polder ais klasse 3 aangemerkt moet worden.
• Recente en oudere kwaliteitsgegevens van verwijderde baggerspecie; 

Niet van toepassing.
• Recente en oudere kwaliteitsgegevens van zwevend stof;

De tendens van afnemende gehalten in recentere afzettingen wordt ook 
weerspiegeld in de afnemende gehalten van een aantal stoffen in het 
zwevend stof [12].
• Recente en oudere kwaliteitsgegevens van oppervlaktewater;

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt weerspiegeld in de vrachten 
van een groot aantal stoffen, berekend voor het meetpunt Schaar van 
Ouden Doei, van 1980 tot 1992. Zie de bijlagen 13 en 14 naar [12].
• De resultaten van bodemonderzoeken in de directe omgeving van de 
locatie;
Van binnendijkse gebieden, dus buiten de zeewerende omdijking van 
Saeftinge, zijn geen resultaten van bodemonderzoek bekend.
• Uitkomsten van modelberekeningen over verspreiding van de verontrei

nigende stoffen;
In het gebied zijn dergelijke berekeningen niet uitgevoerd.
• Sedimentologís che beschrijving van de opbouw van de waterbodem in 

zowel het horizontale ais het vertikale vlak (gerelateerd aan afzet- 
tingsperioden);
De geulen zijn zandig, de kommen zijn kleiig en de oeverwallen zijn 
zandiger dan de kommen. De bodem van de kommen varieert van lichte 
zavel tot lichte klei en van lichte tot zware klei [2]. Uit het in [3] 
beschreven onderzoek blijkt geen textuurverschil tussen de kommen in de 
verschillende delen van Saeftinge, voor wat betreft de bovenste IO cm. 
Door Reynders [13] is op basis van een onderzoek in 1984 een lutumkaart 
gemaakt van Saeftinge. Daaraan worden de volgende conclusie verbonden: 
in de kommen is het kleigehalte erg hoog, steeds boven de 35%. Op de 
oeverwallen varieert dit van 5% tot 15%. De bodem van de kreken is vaak 
zandig, waarbij het kleipercentage landinwaarts toeneemt.
• Aanlegdiepte van de waterweg (bij gegraven opppervlaktewater).

Niet van toepassing.
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e ErosLe/sedimentatiepatroon van de waterbodem;
Uit het onderzoek van Krijger [6] blijkt, dat er in de periode 1963 tot 
1993 ongeveer IO miljoen ms zand en slib in Saeftinge is gesedimen
teerd. Het zand is voornamelijk in de geulen afgezet, waardoor deze 50 
cm zijn verondiept. Het slib is vooral op het begroeide schor terecht 
gekomen, waardoor dat schor 30 cm hoger is geworden. Door de toename in 
hoogteligging van Saeftinge van noordwest naar zuidoost, is er in het 
westen meer gesedimenteerd dan in het oosten van Saeftinge.
• Dieptepeilingen (zowel oude ais recente);

Het rapport van Houtekamer [2] bevat de resultaten van peilingen die 
zowel in 1962 ais in 1987 zijn uitgevoerd op een aantal raaien die in 
het gebied zijn uitgezet. Bijlage 11 geeft de ligging van de raaien en 
op bijlage 12 is profiel 6 gegeven, zoals gemeten in 1962, 1987 en 
1992. Dat profiel loopt van de oostrand van het Konijnenschor naar de 
oostrand van de Marlemontse Plaat.
• Tijdstip van ontstaan, plaats en omvang van oudere en nog geëxploi
teerde (zandwinnings-)putten;
Niet van toepassing.
• Consol idaiiegraad van het sediment ; deze is medebepalend voor de 
stroomsnelheid waarbij erosie/resuspensie op zal treden;
Het soortelijk volume zegt iets over de consolidatiegraad. Hoe lager 
het soortelijk volume is, deste kleiner is het relatieve aandeel van de 
ruimte tussen de zand of kleikorrels, ofwel deste grote is de pakking 
van de particulaire deeltjes. Een vergelijking moet wel per textuur- 
klasse geschieden. Dat is in het onderzoek van Reynders [13] gebeurd.
In de textuurklasse 2 (4-8% lutum) is het soortelijk volume van 4 
Saeftinge monsters het laagste in vergelijking tot 23 monsters van 
elders uit de Westerschelde (1,06 tov 1,41). In de textuurklasse 3 (8
12% lutum) zijn 3 Saeftinge monsters iets hoger dan 5 monsters van 
andere locatie (1,33 tov 1,27). In de textuurklasse 7 (>35% lutum) zijn 
21 Saeftinge monsters ruim lager dan 5 monsters van andere locatie 
(0,59 tov 0,86). Geconcludeerd kan worden, dat de consolidatiegraad van 
met name de kommen in Saeftinge relatief het hoogste is van alle 
vergelijkbare gebieden in de Westerschelde.
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5.Interpretatie.
• De resultaten van de imperatieve punten.

Dit beterft alles wat er in hoofdstuk 4 is beschreven.

• De interpretatie van de resultaten ter beantwoording van de vraag of 
op de locatie daadwerkelijk bodemverontreiniging valt te verwachten.
De beoordeling van deze vraag is gebaseerd op het onderzoek dat in 1993 
is uitgevoerd in het schorgebied van Saeftinge (tabel 4). In dat 
onderzoek is getracht de kwaliteit van de afzettingen integraal in 
verschillende perioden te bepalen.
Over het algemeen is de schorbodem in het gebied licht verontreinigd; 
klasse 2 volgens NW3. Er is op één monsterpunt op één diepte ook klasse 
3 aangetoond (voor Pyreen).
Ais er volgens ENW wordt getoetst komen de bodemmonsters die de zeven
tiger jaren representeren in klasse 4 terecht. In alle gevallen komt 
dat door overschrijding van de norm door arseen. De oorzaak is het feit 
dat de ENW-norm voor As is aangescherpt ten opzichte van de NW3 norm. 
Ook de norm voor DDT is in de ENW aangescherpt, terwijl die van de 
afzonderlijke PAK's niet meer bestaat. Om die reden is het in de NW3- 
toets ais 3 geklasseerde monster ook bij de ENW-toets weer klasse 3, al 
wordt dat nu veroorzaakt door DDT in plaats van Pyreen.
Formeel zou door overschrijding van de interventiewaarde (=klassegrens 
van klasse 4 in de ENW-toetsing) de noodzaak tot bodemsanering bestaan, 
lit. [14]. Op basis van de effecten-onderzoeken die ter plaatse zijn 
uitgevoerd kan echter geconcludeerd worden dat noch de volksgezondheid 
noch het milieu, in de zin van de Interimwet Bodemsanering, in gevaar 
zijn. Daardoor is er geen noodzaak tot bodemsanering.

Uit het onderzoek van Stikvoort in 1991 blijkt dat er wellicht rekening 
gehouden moet worden met een locale bron in de omgeving van het plaats
je Paal en uit het onderzoek in 1992 in de voormalige Selenapolder 
blijkt dat daar wellicht ook nog een locale bron aanwezig is.

Het uitvoeren van een oriënterend onderzoek in de omgeving van het 
plaatsje Paal kan zinvol zijn om de omvang van de veronderstelde 
verontreiniging nauwkeuriger vast te stellen. Het onderzoek in 1991 
betrof immers slechts de bovenste IO cm van de bodem. Het oriënterend 
onderzoek is naar onze mening echter niet noodzakelijk, omdat er geen 
duidelijke effecten van verontreinigingen op de nematodenfauna aange
toond. Uit eveneens uitgevoerde oesterlarventests [15] zijn weliswaar 
relaties gevonden die duiden op een hogere response bij hogere concen
traties van enige zware metalen, maar de onderzoekers stellen dat dit 
niet hoeft te betekenen dat dat ook iets zegt over de toxiciteit van 
het sediment in het veld. Dat komt door de methode die wordt gebruikt. 
De oesterlarventest kan alleen bevestigen wat ook met chemische analyse 
wordt vastgesteld.

Een oriënterend onderzoek van het oostelijk deel van de Selenapolder is 
aan te bevelen, omdat daar locaal zeer hoge DDT-gehalten voor kunnen 
komen.
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e De interpretatie van de resultaten ten aanzien van de aard van de 
verontreinigende stoffen.
Saeftinge in het algemeen: In de NW3 toetsing wordt de klasse 2 veroor
zaakt door overschrijdingen van de klassegrens door (in afnemende mate 
weergegeven): individuele PAK's, individuele PCB's, kwik, koper, 
cadmium, arseen en in enkele gevallen het bestrijdingsmiddel HCB. De 
klasse 3 is het gevolg van de overschrijding van de klassegrens door 
het genormaliseerde pyreengehalte (met 19%).
In de ENW toetsing zijn het over het algemeen dezelfde verontreinigin
gen die de overschrijding van de klassegrens veroorzaken. Er zijn twee 
grote verschillen. Van de bestrijdingsmiddelen is het alleen DDT dat 
mede de oorzaak is van de klasse 3 en/of de klasse 2. Het HCB komt in 
deze toetsing één klasse lager uit. De klasse 4 is steeds het gevolg 
van arsenicum (As). De klassegrenzen van As zijn in de ENW-toets aange
scherpt ten opzichte van de NW3-toets.

• De interpretatie van de resultaten ten aanzien van de vermoedelijke 
ruimtelijke verdeling van de verontreinigende stof(fen).
Er is niet zozeer sprake van een locatie maar men dient in het oog te 
houden dat de informatie betrekking heeft op enige monsterpunten in een 
gebied dat ±2700 ha. groot is. Binnen dat gebied zijn nog twee locaties 
onderscheiden omdat er aanwijzingen zijn dat daar sprake is van een 
locale beïnvloeding door een bron. Die locaties betreffen de onmidde- 
lijke omgeving van het haventje van Paal en het oostelijk deel van de 
voormalige Selenapolder.

• De interpretatie van de resultaten ten aanzien van de vraag op welke 
diepte de verontreinigingen (indien aanwezig) kunnen worden aangetrof
fen.
De bemonsteringen zijn tot maximaal 78 cm uitgevoerd. De klasse 2 komt 
ook tot die diepte voor. De bemonstering waarop het vermeoden van 
locale verontreiniging bij Paal is gebaseerd bedroeg IO cm diep en de 
bemonstering in de Selenapolder ging tot 75 cm diep.
• De interpretatie van de waarnemingen tijdens het locatiebezoek.

Het natuurgebied maakt een natuurlijke ontwikkeling door. Ingrijpen in 
die ontwikkeling doet aan het gebied meer schade dan goed. Aangezien er 
geen aantoonbare effecten zijn ten aanzien van organismen en aangezien 
ook de volksgezondheid niet in gevaar is hoeft er ook helemaal niets 
aan sanering gedaan te worden. Ais er al een probleem zou zijn, dan zou 
dat alleen maar verplaatst worden want ook een bergplaats van een 
vervuilde bodem moet weer ergens gevonden worden.
In de Selenapolder zou een oriënterend onderzoek uitgevoerd moeten 
worden in het oostelijk deel van dat gebied om vast te stellen of er 
wellicht locaal een bron is die de moeite van het saneren waard is.
• Een bronvermelding voor alle verkregen informatie in het vooronder

zoek.
Zie hoofdstuk 6: Literatuur.
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Bijlage 3

Verdeling van genormaliseerde gehalten in de schorbodem.
naar [5]
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Bijlage 5
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Bijlage 6
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Bijlage 9

Tabel 2: Overzicht van de clusters van naar standaardbodem gecor
rigeerde variabelen met hun vertegenwoordigende parameter, 
geobserveerde ranges, eenheden en ondergrenzen van norme
ring volgens de 3e Nota Waterhuishouding (1990) en de no
titie MILBOWA (Min. van VROM, 1990-1991).(ondergrens klas
se 2- grenswaarde, klasse 3= voorlopige toetsingswaarde, 
klasse 4=saneringswaarde (staat nog ter discussie))

Parameter Vertegenwoordiger van min. max. kl. 2 kl. 3 kl. 4 eenheid
Zink 15.99 202.26 480 1000 2500 mg/kg droge stof

- Arseen 2.98 30.58 55 85 150 "
- Cadmium 0 4.72 2 7.5 30
- Chroom 0 60.81 380 480 1000 «*
- Koper 0 55.7 36 90 400 II
- Kwik 0 0.87 0.5 1.6 15 II
- Lood 0 85.59 530 530 1000 1«
- Nikkel 0 30.43 35 45 200

HCB 0 4.64 4 20 500 . ftg/kg droge stof
HCH-b 0 26 20 500
Heptachloor 0 5.39 20 a 20 a 500 a
Dieldrin 0 16.57 20 40 b 500 b tt
2 KW 0 570.5 »I

- Endrin 0 7.98 40 40 500 II
- Telodrin 0 42 II
- Isodrin 0 90 «1
- DDD 0 215 IO o 20 c 500 c II
- DDE 0 25.5 IO c 20 c 500 o • 1
- DDT 0 60 IO c 20 c 500 c
- A-Endosulfan 0 65 IO d 20 500
- Hept-eporida 0 25.38 20 a 20 a 500 a

E0C1 0 4.70 7 20 mg/kg droge stof
PCB som 6 0 241 Mg/kg droge stof

- PCB 52 0 19.72 4 30 loo "
- PCB 101 0 45 4 30 loo
- PCB 138 0 75 4 30 loo
- PCB 153 0 60 4 30 loo "
- PCB 180 0 42.5 4 30 loo

PCB 118 0 18.91 4 30 loo «1
Dibenz 0 0.2 0.05 0.8 3 mg/kg droge stof
PAK totaal 0.55 17.95 II

- Naftaleen 0 0.65 0.015
- Acenaftheen 0 0.4
- Fluoreen 0 0.28
- Fenantreen 0 1.2 0.05 0.8 3 "
- Anthraceen 0 0.35 0.05 0.8 3 II
- F1 0.09 2.4 0.3 2 7 II
- Pyreen 0.08 2.05 0.05 0.8 3 II
- B(a)anthraceen 0.05 1.25 0.05 0.8 3
- Chryseen 0.05 1.55 0.05 0.8 3
- BbF 0.09 2.75 0.2 0.8 3
- BkF 0 0.95 0.2 0.8 3 II
- BaP 0.05 1.4 0.05 0.8 3 II
- BghiP 0 0.5 0.05 0.8 3 “
- IP 0 1.7 0.05 0.8 3
- PAK-Bomeff 0.35 10.2 0.6 4.5 17 II
- Olie 88.33 2100 1000 3000 5000

Analyseresultaten bodemonderzoek 1991.
naar [3]
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Bijlage IO

Koni j nenschor Saeftinge "

diepte klasse norm over
schrijdende 
stof

diepte klasse norm over
schrijdende stof

0-1 2 Hg,Cu,PAK,PCB 0-2 2 Cd,Cu,Hg,PAK,PCB

1-2 2 Hg,Cu,PAK,PCB 2-2,9 2 idem

2-3 2 Hg,Cu,PAK,PCB,Cd 2,9-3,8 2 idem

3-4 2 Hg,Cu,PAK,PCB 3,8-4,7 2 idem

4-5 3 Hg,Cu,PAK,PCB,- 
Cd,DDT

4,7-5,6 3 idem + DDT

5-6 2 idem 5,6-6,5 3 idem

6-7 3 idem 6,5-7,4 3 Cd,Cu,Hg,PAK,PCB- 
,min. olie

7-8 3 idem 7,4-8,3 3 idem + DDT

8-9 2 Hg,Cd,Cu,PAK,PCB 8,3-9,2 3 idem

9-10 2 idem + DDT 9,2
10,1

3 idem

Klassificatie analyses bodemonderzoek 1992.
naar [2]
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Bijlage 11

5.6, 5.7, 5.8, Sediment/erosie raaien

o Peilschalen 1 en 2

(21 Kaollenveldjes 1 tot en met 7

13 Kaollenveldjes, onderzoek Cs, chemische kwaliteit 
K Konijnenschor 
S Saeftlnga

J__„ Raaien voor hoogtemetingen 1987 en 1992
*

BLAU' ZOUTE- OEN 
V RIK .'noord)pia ai

ROTTE
PUTTEN

MARLEMONTSE

iONUNENSCHOR PLAAT

HEUVEL

Raaien en locaties fysisch onderzoek Saeftinge.
naar [2]
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Bijlage 12

Ijskelder

O (2)

2.5002.0001.5001.000
afstand in meters

1987 1992 1962

Profiel 1962 is gebaseerd op hoogtekaart 1962

Profiel vari raai 6 Saeftinge.
naar [2]
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Bijlage 14
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ov i eo es ies rH Pvts N rl

oí N ui o P». es o <r es

I O O O rH * _ Hr*****rH O » 7*' rH PI Ul O' O' m I

eo h n ov «n eorl H N I rl P) rl fv H J rHrlrlrll/)l/)raO CS

o o sp n* es -S- O N m *-i es
i es eo eo rn eo es i eo 00 O eo t rH

WNrtNNONl/lrtH-HNHlON m eo N o eo h ui P) rai *-4 eoH N N H N N H rH

rvN(ON<J'omuiH'N'rainrj'oc'corv H O C0 O' N O' Ul rH vO**■ es es es es rH eo es

I fo eo VO rH

SNNnraONPJN es eo *-H rH H ri

I N H rai ui I « t IO N rl H ui O' o o ray

i n o es eo i i i

i i i i i r- eorH p*.HT N

1 SrtPÎI/lNHlOHffi I rH

lililí

I I I IO I vO Ieses
pv. I vô I I I

m o os i rH m eo vo eo eo
N O' I I sp I J lltltl eo i eo as o b* vo esN m rH

Xy-iSC u Ul cu 3
oOSS 0 *Ü« 04

oPh-HJC 8o
CQUO

«UQ
CUoHVOw X óá A» Ul H o G fcO es (O «3 •3Ui eo m CQ Ui ra U 33 M « rH ■—I rH CS

H û MQ a a sa m sa
S
a ; eo eo w «o es o m eo eo_ -ri ÇJ !_/ l_/ r< u u u s K n ,_} N Ul ü 3 mfflttiÆÛQQ'OBiûQQUUU'O’OOnXmSfflmSmS«ü G 60MfO>iHU-JH *3 S3 Œ3 Œ rH CBUoñnMnMMMR

Jaarvrachten in Kg te Schaar van Ouden Doei, vervolg.
naar [12]

Be
re

ke
nd

 ui
t co

nc
en

tra
tie

s in
 ge

ce
nt

rif
ug

ee
rd

 Zw
ev

en
d S

lib
 en 

be
re

ke
nd

e h
oe

ve
el

he
de

n Z
w

ev
en

d S
to

f



Bijlage 15

Analyse- en toetsresultaten bodemonderzoek Saeftinge 1993.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW.

Lokatie: Saeftinge Sl-1 (WS ) d.d.:

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org. stofgehalte is berekend uit org. koolstof : 6.00 * 1. 724 =
- Het gemeten lutumgehalte: 35.00 %.

Parameter gemeten *genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 2.00 1.82 1 ( 128 %)
Kwik mg /kg 0.70 0.63 2 ( 26 %)
Koper mg/kg 70.00 59.71 2 ( 71 %)
Nikkel mg/kg 35.00 27.22 0
Lood mg/kg 110.00 98.07 1 ( 15 %)
Zink mg /kg 340.00 279.15 1 ( 99 %>
Chroom mg /kg 120.00 100.00 0
Arseen mg/kg 5.00 4.38 0

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 2.22 2.15 2 ( 115 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 1.20 1.16 0

PCB’s
PCB-28 pg/kg 1.70 1.64 1 ( 64 %)
PCB-52 pg/kg 1.90 1.84 1 ( 84 %)
PCB-101 pg/kg 5.10 4.93 2 ( 23 %)
PCB-118 pg/kg 3.80 3.67 0
PCB-138 pg/kg 10.00 9.67 2 ( 142 %)
PCB-153 pg/kg 8.50 8.22 2 ( 105 %)
PCB-180 pg/kg 7.80 7.54 2 ( 89 *)
Som PCB's (6) pg/kg 35.00 33.84 1 ( 69 %>
Som PCB's (7) pg/kg 38.80 37.51 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Dieldrin pg/kg 2.30 2.22 1 ( 345 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 2.30 2.22 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Drins pg/kg 2.30 2.22 0
DDTíincl.DDD en DDE)pg/kg 11.90 11.50 2 ( 15 %>
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-Endosulfan/suift pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 0
ß-HCH pg/kg < 2.00 < 1.93 < 1
t-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 < 1
HCH-verbindingen pg/kg < 4.00 < 3.87 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 1.93 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Som pesticiden pg/kg 15.40 14.89 0

Chloorfenolen

Overige stoffen
Minerale Olie (IR) mg/kg 360.00 348.03 1 ( 596 *)

15-09-1993

10.34 %.

Eindoordeel is 2
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW.

Lokatie: Saeftinge Sl-2 (WS ) d.d.: 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org. koolstof : 5.70 * 1. 724 = 9.83 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 41.00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 3.00 2.64 2 ( 32 %)
Kwik mg/kg 0.90 0.76 2 ( 53 %)
Koper mg/kg 70.00 55.39 2 ( 58 %)
Nikkel mg/kg 40.00 27.45 0
Lood mg /kg 170.00 143.32 1 ( 69 %) .
Zink mg/kg 300.00 223.71 1 ( 60 %)
Chroom mg/kg 100.00 75.76 0
Arseen mg/kg 70.00 57.46 4 ( 4 %)

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 2.80 2.85 2 ( 185 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 5.09 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 6.40 6.51 2 ( 63 %)

PCB's
PCB—28 pg/kg 2.30 2.34 1 ( 134 %)
PCB—52 pg/kg 3.40 3.46 1 ( 246 %)
PCB—101 pg/kg 11.00 11.19 2 ( 180 %>
PCB—118 pg/kg 4.20 4.27 2 ( 7 %)
PCB-138 pg/kg 15.00 15.26 2 ( 282 %)
PCB—153 pg/kg 12.00 12.21 2 ( 205 %)
PCB-180 pg/kg 11.00 11.19 2 ( 180 %>
Som PCB'S (6) pg/kg 54.70 55.66 1 ( 178 %)
Som PCB's (7) pg/kg 58.90 59.94 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 1.02 0
Dieldrin pg/kg 4.10 4.17 1 ( 734 %>
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 4.10 4.17 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 1.02 < 1
Drins pg/kg 4.10 4.17 0
DDT(incl.DDD en DDE)pg/kg 15.80 16.08 2 ( 61 %>
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 1.02 0
a-Endosulfan/suift pg/kg < 1.00 < 1.02 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 1.02 0
ß-HCH pg/kg < 2.00 < 2.04 < 1
r-HCH pg/kg < 1.00 < 1.02 < 2
HCH-verbindingen pg/kg < 4.00 < 4.07 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 1.02 0
Heptachloorepoxide pg/kg 1.10 1.12 0
Heptachloor & epox. ug/kg 1.10 1.12 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 5.09 < 1
Som pesticiden pg/kg 27.40 27.88 0

Chloorfenolen

Overige stoffen 
Minerale Olie (IR) mg/kg 310.00 315.46 1 ( 531 %)

Eindoordeel is 4
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW. 

Lokatie: Saeftinge Sl-3 (WS ) d.d.: 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org.koolstof : 4.50 * 1.724 = 7.76 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 39.00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 3.00 2.82 2 ( 41 %)
Kwik mg/kg 0.50 0.44 1 ( 46 %>
Koper mg/kg 50.00 41.81 2 ( 19 %>
Nikkel mg /kg 30.00 21.43 0
Lood mg /kg 140.00 122.99 1 ( 45 %>
Zink mg/kg 280.00 219.44 1 ( 57 %)
Chroom mg/kg 70.00 54.69 0
Arseen mg/kg 45.00 38.72 1 ( 34 %)

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 4.79 6.17 2 ( 517 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 6.44 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 1.40 1.80 0

PCB' s
PCB-28 pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
PCB-52 pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
PCB-101 pg/kg 1.88 2.42 0
PCB-118 pg/kg < 0.10 < 0.13 0
PCB-138 pg/kg 3.90 5.03 2 ( 26 %)
PCB-153 pg/kg 3.40 4.38 2 ( IO %)
PCB-180 pg/kg 2.00 2.58 0
Som PCB's (6) pg/kg 11.18 14.41 0
Som PCB’s (7) pg/kg 11.18 14.41 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Dieldrin pg/kg 4.50 5.80 1 (1060 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 4.50 5.80 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
Drins pg/kg 4.50 5.80 0
DDT(incl.DDD en DDE)pg/kg 23.70 30.55 3 ( 53 %)
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 1.29 0
a-Endosulfan/sulft pg/kg < 1.00 < 1.29 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 1.29 0
B-HCH pg/kg < 2.00 < 2.58 < 1
t-HCH pg/kg < 1.00 < 1.29 < 2
HCH-verbindingen pg/kg < 4.00 < 5.16 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 2.58 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 6.44 < 1
Som pesticiden pg/kg 29.60 38.15 0

Chloorfenolen

Overige stoffen
Minerale Olie (IR) mg/kg 140.00 180.46 1 ( 261 %)

Eindoordeel is 3
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW.

Lokatie: Saeftinge S2-1 (WS ) d.d.ï 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org.koolstof : 6.50 * 1.724 = 11.21 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 31.00 %.

Parameter gemeten genormal 
gehalte gehalte

klasse overschrijding 
klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 3.00 2.76 2 ( 38 %)
Kwik mg/kg 1.10 1.02 2 ( 105 %)
Koper mg/kg 50.00 44.64 2 ( 28 %>
Nikkel mg /kg 30.00 25.61 0
Lood mg/kg 120.00 110.62 1 ( 30 %)
Zink mg /kg 250.00 219.01 1 ( 56 %)
Chroom mg/kg 65.00 58.04 0
Arseen mg/kg 40.00 36.38 1 ( 25 %)

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 3.49 3.11 2 ( 211 %>

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 4.46 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg < 2.00 < 1.78 0

PCB's
PCB—28 pg/kg 1.20 1.07 1 ( 7 %)
PCB—52 pg/kg 1.40 1.25 1 ( 25 %)
PCB—101 pg/kg 6.80 6.07 2 ( 52 %)
PCB—118 pg/kg 7.10 6.34 2 ( 58 %)
PCB—138 pg/kg 11.00 9.82 2 ( 145 %)
PCB—153 pg/kg 9.90 8.83 2 ( 121 %)
PCB-180 pg/kg 9.00 8.03 2 ( 101 %)
Som PCB's (6) pg/kg 39.30 35.07 1 ( 75 %>
Som PCB's (7) pg/kg 46.40 41.41 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 0.89 0
Dieldrin pg/kg 2.00 1.78 1 ( 257 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 2.00 1.78 1
Endrin pg/kg < 5.00 < 4.46 < 1
Drins pg/kg 2.00 1.78 0
DDT(inoi.DDD en DDE)pg/kg 9.30 8.30 1 ( 232 %)
a—Endosulfan pg/kg < 1.00 < 0.89 0
a—Endosulfan/sulft jug/kg < 1.00 < 0.89 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 0.89 0
B-HCH pg/kg < 1.00 < 0.89 0
r-HCH pg/kg < 1.00 < 0.89 < 1
HCH-verbindingen pg/kg < 3.00 < 2.68 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 0.89 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 0.89 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 1.78 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 4.46 < 1
Som pesticiden pg/kg 11.30 10.08 0

Chloorfenolen

Overige stoffen 
Minerale Olie (IR) mg/kg 400.00 356.95 1 614 %)

Eindoordeel is 2
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



liOkatie: Saeftinge S2-2 (WS ) d.d. : 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org.koolstof : 6.00 * 1.724 = 10.34 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 37.00 %.

Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW.
<3

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 1.90 1.70 1 ( 113 %)
Kwik mg/kg 1.30 1.14 2 ( 129 %)
Koper mg/kg 45.00 37.32 2 ( 7 %)
Nikkel mg/kg 30.00 22.34 0
Lood mg/kg 120.00 104.78 1 ( 23 %)
Zink mg/kg 260.00 206.21 1 ( 47 %)
Chroom mg /kg 70.00 56.45 0
Arseen mg /kg 90.00 76.91 4 ( 40 %)

PAR' s
Som IO PAK’s mg/kg 3.96 3.83 2 ( 283 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 11.00 10.63 2 ( 166 %)

PCB's
PCB-28 pg/kg 3.10 3.00 1 ( 200 %)
PCB-52 pg/kg 8.10 7.83 2 ( 96 %)
PCB—101 pg/kg 16.00 15.47 2 ( 287 %)
PCB-118 pg/kg 6.70 6.48 2 ( 62 %)
PCB—138 pg/kg 22.00 21.27 2 ( 432 %)
PCB-153 pg/kg 20.00 19.33 2 ( 383 %)
PCB-180 pg/kg 13.00 12.57 2 ( 214 %)
Som PCB’s (6) pg/kg 82.20 79.47 1 ( 297 %)
Som PCB's (7) pg/kg 88.90 85.94 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Dieldrin pg/kg 6.80 6.57 1 (1215 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 6.80 6.57 1
Endrin pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Drins pg/kg 6.80 6.57 0
DDT(incl.DDD en DDE)pg/kg 18.20 17.59 2 ( 76 %>
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-Endosulfan/suift pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 0
ß-HCH pg/kg < 2.00 < 1.93 < 1
t-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 < 1
HCH-verbindingen pg/kg < 4.00 < 3.87 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Heptachloorepoxide pg/kg 1.30 1.26 0
Heptachloor & epox. ug/kg 1.30 1.26 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Som pesticiden pg/kg 37.30 36.06 0

Chloorfenolen

Overige stoffen
Minerale Olie (IR) mg/kg 600.00 580.05 1 (1060 %>

Eindoordeel is 4
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW

Lokatie: Saeftinge S2-3 (WS ) d.d.: 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org.koolstof : 4.50 * 1.724 = 7.76 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 33.00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 0.70 0.69 0
Kwik mg /kg 0.90 0.84 2 ( 67 %>
Koper mg /kg 15.00 13.69 0
Nikkel mg/kg 15.00 12.21 0
Lood mg /kg 55.00 51.51 0
Zink mg /kg 100.00 87.15 0
Chroom mg/kg 25.00 21.55 0
Arseen mg/kg 45.00 41.69 1 ( 44 %>

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 3.59 4.63 2 ( 363 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 6.44 < 1
Hexachloorbenzeen /jgAg < 1.00 < 1.29 0

PCB's
PCB-28 pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
PCB-52 pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
PCB-101 pg/kg 1.10 1.42 0
PCB—118 pg/kg < 1.00 < 1.29 0
PCB-138 pg/kg 1.60 2.06 0
PCB-153 pg/kg < 1.00 < 1.29 0
PCB-180 pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Som PCB's (6) pg/kg 2.70 3.48 0
Som PCB's (7) pg/kg 2.70 3.48 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Dieldrin pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg < 2.00 < 2.58 < 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
Drins pg/kg < 3.00 < 3.87 0
DDT(inc1.DDD en DDE)pg/kg 11.10 14.31 2 ( 43 %)
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 1.29 0
a-Endosulfan/sulft pg/kg < 1.00 < 1.29 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 1.29 0
B-HCH pg/kg < 1.00 < 1.29 < 1
t-HCH pg/kg < 1.00 < 1.29 < 2
HCH-verbindingen pg/kg < 3.00 < 3.87 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 1.29 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 2.58 0
Hexachloorbutadieeni pg/kg < 5.00 < 6.44 < 1
Som pesticiden pg/kg 11.10 14.31 0

Chloorfenolen

Overige stoffen
Minerale Olie (IR) mg/kg 230.00 296.47 1 ( 493 %>

Eindoordeel is 2
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW

Lokatie: Saeftinge S3-1 (WS ) d.d.: 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org. koolstof: 6 .00 * 1.724 =
- Het gemeten lutumgehalte: 33. 00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 4.00 3.70 2 ( 85 %)
Kwik mg/kg 0.70 0.64 2 ( 28 %)
Koper mg/kg 75.00 65.84 2 ( 88 %)
Nikkel mg/kg 40.00 32.56 0
Lood mg/kg 120.00 109.27 1 ( 29 %)
Zink mg/kg 380.00 323.37 1 ( 131 %)
Chroom mg/kg 120.00 103.45 1 ( 3 %)
Arseen mg/kg 40.00 35.87 1 ( 24 %)

PAK's
Som IO PAK's mg/kg 3.18 3.07 2 ( 207 %>

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 1.10 1.06 0

PCB’s
PCB-28 pg/kg 1.60 1.55 1 ( 55 %)
PCB-52 pg/kg 2.70 2.61 1 ( 161 %)
PCB-101 pg/kg 10.00 9.67 2 ( 142 %)
PCB-118 pg/kg 3.60 3.48 0
PCB-138 pg/kg 11.00 10.63 2 ( 166 %)
PCB—153 pg/kg 9.70 9.38 2 ( 134 %)
PCB-180 pg/kg 6.70 6.48 2 ( 62 %)
Som PCB's (6) pg/kg 41.70 40.31 1 ( 102 %)
Som PCB's (7) pg/kg 45.30 43.79 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Dieldrin pg/kg 2.10 2.03 1 ( 306 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 2.10 2.03 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Drins pg/kg 2.10 2.03 0
DDT(incl.DDD en DDE)pg/kg 10.10 9.76 1 ( 291 %)
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-Endosulfan/sulft pg/kg < 1.00 < 0.97 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 0
ß-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 0
t-HCH pg/kg < 1.00 < 0.97 < 1
HCH-verbindingen pg/kg < 3.00 < 2.90 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 0.97 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 1.93 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 4.83 < 1
Som pesticiden pg/kg 13.30 12.86 0

Chloorfenolen

Overige stoffen 
Minerale Olie (IR) mg/kg 360.00 348.03 1 ( 596 %)

Eindoordeel is 2
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW

Lokatie: Saeftinge S3-2 (WS ) d.d. :

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org. koolstof : 6.90 * 1. 724 = :
- Het gemeten lutumgehalte: 42.00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg /kg 7.00 5.82 2 ( 191 %)
Kwik mg/kg 1.50 1.25 2 ( 150 %)
Koper mg/kg 90.00 68.44 2 ( 96 %>
Nikkel mg/kg 40.00 26.92 0
Lood mg /kg 180.00 147.26 1 ( 73 *>
Zink mg/kg 490.00 353.89 1 ( 153 %>
Chroom mg/kg 230.00 171.64 1 ( 72 *)
Arseen mg/kg 80.00 63.46 4 ( 15 %)

PAK’s
Som IO PAK's mg/kg 4.85 4.08 2 ( 308 %)

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 4.20 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg 8.20 6.89 2 ( 72 %)

PCB's
PCB-28 pg/kg 3.20 2.69 1 { 169 %>
PCB-52 pg/kg 7.60 6.39 2 ( 60 %)
PCB-101 pg/kg 14.00 11.77 2 ( 194 %)
PCB—118 pg/kg 6.70 5.63 2 ( 41 %>
PCB—138 pg/kg 20.00 16.81 2 ( 320 %)
PCB-153 pg/kg 20.00 16.81 2 ( 320 %)
PCB-180 pg/kg 10.00 8.41 2 ( 110 %>
Som PCB's (6) pg/kg 74.80 62.88 1 ( 214 %)
Som PCB’s (7) pg/kg 81.50 68.51 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin pg/kg < 1.00 < 0.84 0
Dieldrin pg/kg 9.50 7.99 1 (1497 %)
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg 9.50 7.99 1
Endrin pg/kg < 5.00 < 4.20 < 1
Drins pg/kg 9.50 7.99 0
DDT(incl.DDD en DDE)pg/kg 28.20 23.71 3 ( 19 %)
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 0.84 0
a-Endosulfan/sulft pg/kg < 1.00 < 0.84 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < .0.84 0
ß-HCH pg/kg < 5.00 < 4.20 < 1
t-HCH pg/kg < 1.00 < 0.84 < 1
HCH-verbindingen pg/kg < 7.00 < 5.88 0
Heptachloor pg/kg < 1.00 < 0.84 0
Heptachloorepoxide pg/kg 2.40 2.02 0
Heptachloor & epox. ug/kg 2.40 2.02 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 4.20 < 1
Som pesticiden pg/kg 48.30 40.60 0

Chloorfenolen

Overige stoffen
Minerale Olie (IR) mg/kg 520.00 437.14 1 ( 774 %)

Eindoordeel is 4
Er is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld.



Toetsing waterbodemgegevens volgens Waterbodemnormering regeringsbeslissing ENW

Lokatie: Saeftinge S3-3 (WS ) d.d.: 15-09-1993

Gebruikte grootheden voor normalisatie van gehalten:
- Het org.stofgehalte is berekend uit org.koolstof : 4.80 * 1.724 = 8.28 %.
- Het gemeten lutumgehalte: 33.00 %.

Parameter gemeten genormal. klasse overschrijding
gehalte gehalte klassegrens

METALEN
Cadmium mg/kg 1.10 1.07 1 ( 34 %)
Kwik mg /kg 0.70 0.65 2 ( 30 %)
Koper mg/kg 40.00 36.21 2 ( 3 %)
Nikkel mg/kg 25.00 20.35 0
Lood mg/kg 85.00 79.16 0 .
Zink mg/kg 320.00 277.55 1 ( 98 %)
Chroom mg/kg 55.00 47.41 0
Arseen mg/kg 35.00 32.21 1 ( 11 %)

PAK ' s
Som IO PAK's mg /kg 2.26 2.73 2

Chloorbenzenen
Pentachloorbenzeen pg/kg < 5.00 < 6.04 < 1
Hexachloorbenzeen pg/kg < 1.00 < 1.21 0

PCB ’ s
PCB-28 pg/kg < 1.00 < 1.21 < 1
PCB-52 pg/kg < 1.00 < 1.21 < 1
PCB-101 pg/kg < 1.00 < 1.21 0
PCB-118 pg/kg < 1.00 < 1.21 0
PCB-138 pg/kg < 1.00 < 1.21 0
PCB-153 pg/kg < 1.00 < 1.21 0
PCB-180 pg/kg < 1.00 < 1.21 0
Som PCB'S (6) pg/kg < 6.00 < 7.25 0
Som PCB's (7) pg/kg < 7.00 < 8.46 0

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Aldrin pg/kg < 1.00 < 1.21 0
Dieldrin pg/kg < 1.00 < 1.21 < 1
Som Aldrin/Dieldrin pg/kg < 2.00 < 2.42 < 1
Endrin pg/kg < 1.00 < 1.21 < 1
Drins pg/kg < 3.00 < 3.63 0
DDT(inoi.DDD en DDE)pg/kg < 3.00 < 3.63 < 1
a-Endosulfan pg/kg < 1.00 < 1.21 0
a-Endosulfan/sulft pg/kg < 1.00 < 1.21 0
a-HCH pg/kg < 1.00 < 1.21 0
ß-HCH pg/kg < 15.00 < 18.13 < 1
r-HCH pg/kg < 1.00 < 1.21 < 2
HCH-verbindingen pg/kg < 17.00 < 20.54 0
Heptachloor Mg/kg < 1.00 < 1.21 0
Heptachloorepoxide pg/kg < 1.00 < 1.21 0
Heptachloor & epox. ug/kg < 2.00 < 2.42 0
Hexachloorbutadieen pg/kg < 5.00 < 6.04 < 1
Som pesticiden pg/kg < 37.00 < 44.71 0

173 %)

Chloorfenolen

Overige stoffen 
Minerale Olie (IR) mg/kg 210.00 253.77 1 408 %)

Eindoordeel is 2
Er- is geen overschrijding van de signaleringswaarden vastgesteld


