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Aanleiding: 

Het indelen van waterbodems in verontreinigingsklassen zegt niets over de daadwerkelijke ecotoxicolo-
gische risico’s. Waterbodemverontreiniging werpt derhalve vragen op met betrekking tot de haalbaar-
heid van ecologische streefbeelden (=de gewenste ecologische situatie).

Beheersvragen:

• Hoe moet beheersmatig worden omgegaan met matig tot ernstig verontreinigde waterbodems?
• Wat is het nut en de noodzaak van het verwijderen van de verontreinigde bagger voor het ecosysteem? 

Onderzoeksvragen:

• Beperkt waterbodemverontreiniging de ecologische ontwikkeling naar helder en plantenrijk water?
• Beperkt waterbodemverontreiniging op lange termijn het functioneren en/of de diversiteit van het

zich ontwikkelende systeem?

Behoefte: 

Beslis Ondersteunend Systeem (BOS) (b.v. model) dat geschikt is voor het beantwoorden van dit soort
vragen in de dagelijkse praktijk van het waterbeheer.

Aanpak:

In dit onderzoek wordt vanuit twee

invalshoeken een combinatie van experi-

menten uitgevoerd waarbij verontreini-

gingen in het sediment en hun effect op

water- en bodemorganismen en het

functioneren van het ecosysteem beke-

ken worden (zie figuren). De ontwikke-

lingen in de model ecosystemen worden

gedurende twee jaar gevolgd.

De werkhypotheses die hierbij getoetst

worden: 

• Verontreinigende stoffen hebben

geen effect op het bereiken van het

streefbeeld.

• Waterbodemverontreiniging geeft

ook op lange termijn geen meetbaar

effect op het ecosysteem.
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