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D U U R VA N H E T P R O J E C T

BUDGET

Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Fase 2: 01/01/2009 – 31/01/2011

1.091.000 €

S L E U T E LW O O R D E N

Hydrology, ecotoxicology, biogeochemical processes, contaminated sites, vulnerability and risk assessment,
socio-economical analysis

CONTEXT

In België hebben ongebreidelde economische en industriële
ontwikkelingen gedurende de 19de en 20ste eeuw, geresulteerd in vele verontreinigde sites. Dankzij recente informatiecampagnes neemt het bewustzijn toe over de risico’s van
deze sites en de noodzaak van het afstemmen van het landgebruik op de economische noden, zonder hierbij het milieubeheer te verwaarlozen. Verontreinigde sites vragen een
goed beheer, zowel vanuit een risicogebaseerd als economisch standpunt.

SSD

WETENSCHAP VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

Deze aanpak houdt in: (1) ontwikkeling van efﬁciënte methoden en normen voor de screening van terreinen; (2) evaluatie van de impact van verontreinigde sites op hun omgeving;
(3) beoordeling van de actuele en potentiële risico’s voor
mens en ecosysteem; (4) ontwikkeling van instrumenten en
methodes voor het evalueren, de prioriteitsstelling en de optimalisatie van saneringsmaatregelen.

beoordeling, gebruik makende van datasets van verontreinigde terreinen in België en de ontwikkeling van een ﬂuxgebaseerde risicobeoordelingsindicator voor het evalueren van
de impact van contaminanten op de grondwaterkwetsbaarheid en op aquatische ecosystemen (ecotoxicologisch risico)
in relatie tot het beheer en de sanering van verontreinigde
terreinen; (4) het evalueren van onzekerheden, te wijten aan
ruimtelijke variabiliteit in de karakteristieken van de ondergrond en de oppervlakte, met betrekking tot stoftransport en
in het bijzonder het evalueren van de impact van onzekerheid
in de kartering van land-cover; (5) de ontwikkeling van een
beslissingsondersteunend instrument voor de planning en de
evaluatie van geïntegreerde beheersmaatregelen voor de
vermindering van de impact van verontreiniging op korte en
lange termijn.
De ontwikkelde modellen en richtlijnen zullen op grote en
kleine schaal worden toegepast en geëvalueerd. Hiervoor
worden enkele Belgische testsites geselecteerd.

Methodologie
PROJECTBESCHRIJVING

Doelstellingen
Het project beoogt de ontwikkeling van een geïntegreerde
methodologie die zal bijdragen aan een ruimere risicobeoordeling van de invloed van verontreinigde sites op waterlichamen en ecosystemen. Het concept is gebaseerd op de ‘Bron
– Pad – Receptor’ benadering (conceptueel site model) en
het DPSIR concept van de European Environmental Agency
(EEA) voor de integratie van fysische en socio-economische aspecten in risicoanalyse.
De doelstellingen zijn: (1) de ontwikkeling van een model voor
het berekenen van water- en contaminantﬂuxen, zowel op
bekkenschaal als op het niveau van de verontreinigingspluim;
(2) het kwantiﬁceren en modelleren van biogeochemische
processen die een invloed hebben op de mobiliteit (speciatie), retardatie en reactiviteit van organische en anorganische
contaminanten; (3) het valideren van procedures voor risico-

De DPSIR methodologie vormt het algemeen organisatiekader van het project. Deze methodologie legt een reeks causale verbanden tussen ‘Driving forces’ (economie, menselijke activiteiten), ‘Pressures’ (emissies), ‘States’ (fysische,
chemische en biologische toestand) en ‘Impacts’ (op ecosystemen, volksgezondheid en natuurlijke hulpbronnen). Dit
leidt naar ‘Responses’, zoals prioriteitstelling, doelstelling en
indicatoren. Het project combineert langs de ene kant de
studie van processen die bijdragen tot een meer uitgebreide
beoordeling en modellering van water- en contaminantﬂuxen
op verschillende schaal (lokaal en bekken) en biogeochemische eigenschappen en toxiciteit van contaminanten, en
langs de andere kant impactstudies, zoals risicobeoordelingsmethodes. Op basis van deze studies zullen beheersinstrumenten worden voorgesteld voor een classiﬁcatie van
verontreinigde terreinen op basis van risico en kosten. In de
huidige context zullen de onderzoeksactiviteiten zich toespitsen op de PSI keten.
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Flux-gebaseerde risico evaluatie van de impact van polluenten
op water-en ecosystemen
INTERACTIE TUSSEN DE
V E R S C H I L L E N D E PA R T N E R S :

De verschillende onderzoeksgroepen in het project zijn complementair
met betrekking tot de projectdoelstellingen. Het onderzoek zal gevoerd worden in een sterke samenwerking van hydro(geo)logen, bodemkundigen, ecotoxicologen, specialisten in remote sensing en
socio-economen.
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Het project is onderverdeeld in 6
werkpakketten: WP1: Projectcoördinatie, management en integratie
(ULg-HG + bijdragen van de partners); WP2: Water- en contaminanthuishouding en routing op bekkenschaal (VUB + ULg-HG); WP3:
Contaminantgedrag en -impact
(VITO + ULg-LEAE); WP4: Instrumenten voor risicobeoordeling en
indicatoren (ULg-HG + ULg-LEAE +
SPAQuE); WP5: Socio-economische analyse ter ondersteuning van
de risicobeoordeling en het risicogebaseerde management van verontreinigde terreinen (BRGM); WP6:
Testsites (alle partners).

Aquapôle ULg-HG duidt Dr. ir Serge
Brouyère aan als projectmanager.
Hij zal hierin bijgestaan worden door
een comité samengesteld uit alle
teamverantwoordelijken.

V E R WA C H T E R E S U LTAT E N
EN/OF PRODUCTEN:

Op wetenschappelijk vlak omvat de
exploitatie de publicatie van peergereviewde papers, deelname aan
internationale samenkomsten, de
organisatie van een Belgische workshop en de opmaak van speciﬁeke
rapporten voor regionale, federale of
internationale overheden. Op industrieel vlak zullen meer efﬁciënte
methoden en instrumenten ter beschikking worden gesteld van beheerders van verontreinigde terreinen voor de screening van sites, zowel op vlak van risico als kostprijs.
Ten behoeve van de vulgarisatie van
het onderzoek zal een website gecreëerd worden om de onderzoeksresultaten te presenteren.

PA R T N E R S

Activiteiten: (1) ULg-HG: karakterisering van de grondwaterlichamen
in termen van kwaliteit, kwantiteit,
kwetsbaarheid en risico, grondwatermodellering gebruik makende van
moderne veldapparatuur en desktop
berekeningen; (2) ULg-LEAE: beoordeling van de zoetwaterkwaliteit
achter een puntbron van verontreiniging, gebruik makende van bio-indicatoren, biomarkers en biochemische blootstelling; (3) VITO: ontwik-

keling van processen voor biostimulatie en bioaugmentatie met het oog
op de maximalisatie van het potentieel voor natuurlijke attenuatie in bodem en grondwater en een vermindering van de saneringskosten; (4)
VUB: numerieke modellering en
computertoepassingen in hydrologie
en geïntegreerd waterbeheer op
bekkenschaal; (5) BRGM: economische evaluatie van het water management.
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