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Wageningen, 17mei1965
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STELLINGEN

Van de microbiologische processen die bij de technische zuivering van afvalwater
plaatsvinden, wordt geen juist beeld verkregen, indien het onderzoek wordt uitgevoerd met actief slib, dat aan een wasproces werd onderworpen.
(zieo.m.H. W.vanGils. Diss.Wageningen, 1964
enditproefschrift, lit. 97)
II
De waarde die onder Nederlandse omstandigheden aan het doorspoelen ter bestrijding van dewaterverontreiniging veroorzaakt door organische afvalstoffen moet
worden toegekend, iszeer betrekkelijk.
Ill
De thans gangbare opvatting, dat in een estuarium een primair verband bestaat
tussen de diffusiecoefficient en dewaterafvoer van de rivier, is aanvechtbaar.
(Ditproefschrift pag. 33)
IV
Onder klimatologische omstandigheden met een sterk wisselend karakter kan een
stationairetoestandineenestuariumzichbijbenaderingalleenbijgemiddelderivierafvoeren instellen.
(Ditproefschrift pag.104e.v.)

In destrokartonindustrie isdehoeveelheid verswater medebepalendvoor dekwaliteit van het geproduceerde karton. Zowel om bedrijfstechnische redenen als uit een
oogpunt van kwaliteit, is het toepassen van een gesloten circuit zonder reiniging,
onaanvaardbaar.
(Zieo.m.Octrooinr. 105325 1963,lit. 27)

VI
Wanneerwaswatervaneenaardappelmeelfabriek viadeafvoerleiding afgevoerdmoet
worden, is het om economische redenen noodzakelijk het wasproces met minder
water nit tevoeren.
VII
Voor devereisteinternationale uniformiteit dientdezuiverheidsbepalingvangrassen,
tenaanzienvandefracties „zuiverzaad"en„onschadelijkeonzuiverheid";teworden
verricht met een gestandaardiseerde blaasapparatuur, zonder dat enige vorm van
nacontrole plaatsheeft.
(zieo.m.JaarverslagR.P.v.Z.Mededelingno.4april 1934.)
VIII
Kiemkrachtsbepalingen geven geen voldoende indicatie voor de houdbaarheid van
zaaizaad.
IX
De relatief hoge bemestingswaarde van het fabricagewater van aardappelmeelfabrieken wettigt een intensieve landbouwkundige toepassing door middel van verregening.
(Ditproefschrift pag. 13)
X

Debij de oxydatief-biologische processen van afvalwaterzuivering resterende humus
wordtbijlozingopeenestuarium alsdatvan deEemsaan deaanwezigeklei-humusvlokgebondenendaarnadoorsedimentatieaandekringloopinhetwateronttrokken.
(Ditproefschrift pag. 44)
XI
Bij detoekomstige industriele uitbreiding in Nederland zal,in verband met hetzelfreinigend vermogen van deestuaria, dekeuzevan delozingsplaatsen een belangrijke
bijdrage kunnen vormen bij de oplossing van de afvalwatervraagstukken.
H.J. Eggink
Wageningen,2juli 1965
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VOORWOORD

Bij het verschijnen vanditwerkstel ikhetbijzonder opprijs,dedocenten vande
Landbouwhogeschool dietot mijn wetenschappelijke vorming bijdroegen, mijn oprechtedanktebetuigen.Thans,16jaar namijningenieursexamen,isnogeenvanmijn
leermeesters actief werkzaam.
Deboeiendeenenthousiastecolleges,onder meer aangaande wateren afvalwater,
van wijlen Prof. Dr.J.Smit,bepaalden inbelangrijke matederichtingdieikenkele
jaren namijn afstuderen koosenwaarin waterzo'nbelangrijke rolvervult.
Hooggeleerde Mulder, metzeerveelerkentelijkheid zaliksteedsterugdenkenaan
de vele uren dieik bijhettotstandkomen vandit proefschrift in Uw studeerkamer
doorbracht.Hetisslechtsvooreengedeelteonder Uwleidingontstaan.DatUechter
met Uwgrote werkkracht enhulpvaardigheid mijin staat stelde,ditwerk alsproefschrift tevoltooien,vindt stelligzijn verklaring indeomstandigheid, datUzichnog
steedsbijdevraagstukken betreffende deVeenkolonien betrokken voelt.
Alseengroot voorrecht zieik het,mijnheer deDirecteur-Generaal vande Rijkswaterstaat, datmijnahetoverlijden vanDr.L.F.Kampsinhetbeginvan 1959 de
ruimemogelijkhedentothetonderzoekvandeEems-Dollardwerdengegeven,waarna
Umijinstaatsteldederesultatenvanditonderzoek alsproefschrift tepubliceren.
UHoogedelgestrengeMom,Hopmans,RibbiusenZijlstra, dankiktenzeerstevoor
dewijze,waaropUsteedsbelangstellingtoondeinditonderzoek.MetUwkennisenUw
opbouwende kritiek hebt Umijbijmoeilijke onderwerpen inplezierige discussiesde
weggewezen.Zonder Uw medewerkingzouditwerkniettotstand zijn gekomen.
Ditlaatsteisinhetbijzonder00kopUwaandeelvantoepassing,Hoogedelgestrenge
Schonfeld enDorrestein enWeledelgestrenge Otto envanDamdiemijondermeerin
de grondslagen vandewiskundige behandeling vanhetdiffusievraagstuk inleidden.
Ten slottezijhetmijvergund opdezeplaats aancollega'sennaaste medewerkers,
werkzaam bij hetRijksinstituut voor Zuivering vanAfvalwater teVoorburg, opde
laboratoria teSappemeer enteBaflo, ophetlaboratoriumvaartuig'Dr.L.F.Kamps'
en bijdeDienst Landaanwinning indeDirectie Groningen vande Rijkswaterstaat,
mijn dankuittesprekenvoordesteundieikindeverschillendefasen vanhetonderzoek hebmogen ondervinden. Uwaandeel in hetverzamelen van het omvangrijke
cijfermateriaal aangaande deindustrieen endeEems-Dollard, hetaanvullendelaboratoriumonderzoek, deverwerkingvandeanalysegegevens,hetveletekenwerkvande
figuren en hetuitwerken vanhetmanuscript, vormden eenonmisbare schakelindit
onderzoek.
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HOOF0STUK I

INLEIDING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

I. INLEIDING

Zeearmen(estuaria)zijnindegehelewereldvangrotebetekenisvoordeverwerking
vanafvalstoffen. Hierimmerskomendeafvalstoffen, getransporteerddoorderivieren,
in meer of minder afgebroken vorm samen. Grote wooncentra, die zich in de delta
hebben ontwikkeld, voeren daarnaast hun afvalstoffen direct op de estuaria af (zie
ook i).Degrotebetekenisvandezeearmenalsontvangendewaterenvan afvalstoffen
blijkt reeds uit de grote hoeveelheid literatuur die verontreinigingsvraagstukkenbehandelt, zoals die van de Elbe met Hamburg (2), de Rotterdamsche Waterweg met
Rotterdam (3),deMerseymet Liverpool(4),deTheemsmetLonden (5),deHudson
met NewYork (6,7),deDelawareRivermet Philadelphia (8),deAvon River ende
Heathcote met Christchurch in Nieuw-Zeeland(9).
In het verleden kwamen op verschillende plaatsen in Nederland bevolkings- en
industriele agglomeratiestot groei.Dezededen door delozingvan huishoudelijke en
industriele afvalstoffen een zeer groot vraagstuk ontstaan. Als voorbeelden kunnen
worden genoemd de Veenkolonien, Twente, de randstad Holland en het stroomgebied van deDommel.
In recente jaren namen grote chemische bedrijven een belangrijke plaats in de
industriele ontwikkeling van ons land in. Deze bedrijven zijn bekend om hun veelal
grotehoeveelheden afvalwater, belastzowelmet anorganische stoffen (b.v.zoutenen
zuren) als met organische stoffen (o.m. organische oplosmiddelen en bepaalde vergiften). Voorbeelden van concentraties van deze industrieen zijn het gebied van
Delfzijl, hetBotlekgebiedenhetinontwikkelingzijndegebiedronddeWesterschelde.
Enkele van de grote afvalwaterproducenten zijn de soda-industrie te Delfzijl, de
orlonfabrieken teDordrecht endefabriek voor titaanwit in het Botlekgebied.
Bijhetonschadelijk makenvanafvalstoffen dienenvragenaangaande de mogelijkheid tot zuivering van het afvalwater en daarnaast van de bedrijfszekerheid en de
economievandetetreffen zuiveringsmaatregelen tewordenbeantwoord.Voorzover
de afvalstoffen uit organisch materiaal bestaan, kan de zuiveringstechniek uitkomst
brengen.Ookkan dan afvoer plaatshebben naar ontvangende wateren meteengroot
zelfreinigend vermogen. Afvalwateren, uitsluitend belast met afvalstoffen van anorganische samenstelling, kunnen echter alleen onschadelijk gemaakt worden door
afvoer naar openbare wateren, waarin sneleen grote verdunning van de afvalstoffen
kan worden bereikt.Het chemischebedrijf metgrotehoeveelheden afvalwater isder-

halve in het algemeen aangewezen op een vestigingsplaats aan een dergelijk groot
openbaar water. Voorveleindustrieen ishierdoor, naast andere bepalende factoren,
defactor afvalwaterlozing van grote betekenis bij het kiezen van de vestigingsplaats
aan eenzeearm.
In Nederland zijn thans discussiesgaande of wordenplannen beraamd betreffende
deafvoer vanhetafvalwater derGroninger landbouwindustrieen (suiker-, aardappelmeel- en strokartonfabrieken) naar het wad en naar het estuarium van de Eems,
afvoer naarzeeoftechnischezuiveringinderandstad Holland,afvoer vanhet effluent
van de zuiveringsinstallatie van Breda naar de Amer, afvoer van westelijk NoordBrabant en ook van het gebied Terneuzen-Sas van Gent naar de Westerschelde. In
de aanhef werd reeds duidehjk gemaakt, welke plaats de zeearmen bij de zuivering
vandeafvalstoffen innemen.OokinNederland kunnendeestuaria bijdeverwerking
van de afvalstoffen niet meerworden weggedacht.
Wileenzeearmaandeomschrijving'ontvangendwatermeteengrootverdunnenden
zelfreinigend vermogen'voldoen, dandienthetdevolgendeeigenschappentebezitten:
1. De afvalstoffen moeten snel en in voldoende mate over het estuarium worden
verspreid,waardoorinkortetijd groteverdunningen optreden;deverspreidingwordt
bewerkstelligd door deturbulente diffusie (hoofdstuk iv).
2. Voor de afbraak van grote hoeveelheden organisch materiaal zalhet estuarium
daarnevensmoeten beschikken overeengrootvermogenvanzuurstoftoevoer; debelangrijkste factor hiervoor isdereaeratie.
Hethiertebesprekenonderzoeksteltzichtottaakintegaanopdezeeigenschappen.
Hiertoe is als voorbeeld het Eems-estuarium gekozen met de thans reeds plaatshebbendelozingenvanafvalstoffen, afkomstiguitdeVeenkolonien,waarvandekwantiteit door realisering van de afvoerleiding in aanmerkelijke mate zal toenemen. De
opzet van het onderzoek isin hoge mate universeel. De hier gebezigde berekeningsopzetblijft bijdebehandeling van andere nietgestratificeerde estuaria gelden.Bijhet
onderzoek ervan kan eveneens gebruik worden gemaakt van resultaten die in de
Eems werden verkregen.
2 . DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

Aanleiding tot dit onderzoek was de kolossale waterverontreiniging in de Veenkolonien. Hoofdstuk II geeft in het kort een overzicht van dit afvalwatervraagstuk
envan dete nemen maatregelen.
Afvoervanhetgroteverontreinigendevermogennaarhetestuariumzalopminstens
drieerlei wijze de kwaliteit van het estuariumwater bei'nvloeden. De geloosde afvalstoffen worden overhetestuariumverspreid doorhetmengingsmechanisme, dato.m.
metdegetijdebeweging endevormvanhetestuarium samenhangt(ziehoofdstuk iv).
Deconcentratie aan afbreekbare organische stof (B.O.D., hoofdstuk m) zal daardoor
opelkeplaatsinhetestuariumtoenemen,hetgeen eendalingvanhet zuurstofgehalte
ten gevolgezal hebben. Alsrestprodukt van debiochemische afbraakprocessen blijft

onder meereen humusfractie over(hoofdstuk venvm), waardoor hetslibgehaltein
het estuarium mogelijk eenverhoging ondergaat.
Alvorens tot derealisatie vandeplannen tot afvoer vanhetveenkoloniale afvalwater overtegaan, ishetnodig,genoemdeeffecten inmeerkwantitatievezinteleren
kennen, om te kunnen beoordelen, welke de gevolgen zijn van de afvoer vandit
afvalwater voor dekwaliteit vanhetwater in deEems. Inhetbijzonder ishet van
belangteachten,nategaan,oflozingopverschillendeplaatsennogeenverschillende
invloed opdewaterkwaliteit heeft.
Het onderzoek werd optweeerlei wijze aangepakt. Enerzijds isdoor metingende
huidige kwaliteit vanhet Eemswater, diesamenhangt metde afvoeren vanverontreinigd waterviadekanalen,vastgelegd. Daartoe zijn gedurendeeenaantaljarenop
verschillende plaatsen inhet estuarium (figuur 9)meteenvaneen laboratoriumuitrustingvoorzienvaartuig,gegevensverzameld overhetzoutgehalte,hetbiochemische
zuurstofverbruik endetroebeling (voor dedefiniering ziehoofdstuk m). Demeetresultaten werden verwerkt in dehoofdstukken vi enix. Door vergelijking vande
huidigeafvoer vanafvalstoffen endedaarmedesamenhangendezuurstoftoestand met
de toekomstige afvoer van afvalstoffen, kan een globale indruk worden verkregen
betreffende deindetoekomst teverwachten zuurstoftoestand. Eenglobaal beeldis
echter weinig bevredigend.
Anderzijds is daarom getracht door berekening eenbeschrijving tegeven vande
narealisatievaneenveenkolonialeafvoerleiding teverwachtenwaterkwaliteitvanhet
estuariumwater, gekarakteriseerd door de B.O.D.5 enhetzuurstofgehalte. Naasteen
betere mogelijkheid totbeoordeling, heeft eengeslaagde berekeningsopzet hetgrote
nevenvoordeel, dat 00k de invloed van verschillende lozingsplaatsen op de waterkwaliteit vrij exactisnategaan.
In deberekeningsopzet zijn eenviertal fasen teonderkennen.
Deeersteishetinmathematischevormbrengenvanhetverspreidingseffect vaneen
geloosdeniet-afbreekbare stof,bewerkstelligd door hetmengingsmechanisme vaneen
estuarium (hoofdstuk iv) endetoetsingvan detoegepaste berekeningsopzet (hoofdstukx).
In degevonden formules komen als factoren dedoorsnee enhetvolume opverschillendeplaatsen inhetestuarium voor, alsmededezoetwateraanvoer eneen evenredigheidscoefficient, de diffusiecoefficient. De hydrologische gegevens over, ende
zoetwateraanvoeren naar hetestuariumzijninhoofdstuk vverzameld.Deberekening
vandediffusiecoefficient vondinhoofdstuk xplaats, waar 00kdetoepassingvan de
rekentechniek werd uiteengezet en de betrouwbaarheid van de mathematische behandeling werd aangetoond aan de hand van de gemeten en berekende resultaten
vanhetverloopvandezoutgehalten,gedurendevierjarenvanonderzoek.Degemeten
zoutgehalten zijn inhoofdstuk vi vermeld.
Organische stof is echter niet een stabiele en volledig oplosbare stof, zoals het
keukenzout. Hetisgedeeltelijk oplosbaar enonderhevig aanbiochemische afbraak.
De biochemische afbraak iseenlangzaam verlopend proces. Voor algehele oxydatie

iseentijd vanmeerdantwintigdagenvereist.Alseindprodukten blijven onder meer
koolzuur,zouteneneenslib,eenhumusachtigesubstantie,over.Voordeberekeningen
van dehoeveelheid na afbraak resterende organische stof (B.O.D.) moet desnelheid
van afbraak bekend zijn.
Bijeenroutineonderzoek ishetgewoonte- enooknietandersuitvoerbaar- alleen
het biochemische zuurstofverbruik gedurende vijf dagen incubatietijd te bepalen
(hoofdstuk m).Doordelangeverblijftijd vanhetgeloosdeafvalwater inhetestuarium
ishetechternodig,tebeschikkenovergegevensbetreffende detotaleB.O.D.=B.O.D. C+N
(hoofdstuk m). Dezeisteberekenen uitdedoor metingverkregen B.O.D.5-waarden,
alshetverband tussen deB.O.D. C+N ende B.O.D.5 bekend is. Hetisgebleken,datdit
verband voor verschillende soorten (afval)water verschillend kanzijn.
De afvalwaterlozing resulteert ineenverhoging vande B.O.D. vanhetestuariumwater. Zeewater heeft, door de flora en fauna dieer van nature in leeft, eenlage
'natuurlijke' B.O.D. In hoofdstuk v m zijn deresultaten betreffende debepalingvan
de snelheid vanbiochemische afbraak, de totale B.O.D. en de 'natuurlijke' B.O.D.,
vermeld.
Alstweedefase indeberekeningen kanvaneenlozingvanbekende hoeveelheden
afvalstoffen zoweldeconcentratieverdeling over hetestuariumvaneen niet-afbreekbarestof,alsvaneenbiochemischaantastbarestof,dusvanB.O.D.,wordenberekend.
Deberekeningen werdengetoetstaaneenbekendegemetensituatieinhetnajaarvan
1961. Verhoging vandeB.O.D. heeft echter eenvergroting vande onderverzadiging
aanzuurstof tengevolge(hoofdstuk ix). Doorhetontstaanvaneenonderverzadiging
treedt eenfysisch procesinwerking,dereaeratie(hoofdstuk ix), waarbij zuurstof uit
de lucht in de grenslaag water- lucht oplost. Naarmate de zuurstof sneller door
verticale turbulentie uitdegrenslaag naar diepere waterlagen wordt afgevoerd, kan
per tijdseenheid in de grenslaag meer zuurstof worden opgenomen. De reaeratiecoefficient beschrijft de hoeveelheid zuurstof dieper eenheid van onderverzadiging
envanvolumepereenheidvantijd wordt opgenomen. Dezecoefficient konuitdein
dejaren van onderzoek op verschillende plaatsen in het estuarium verzameldegegevensaangaandehetzuurstofgehalte endeB.O.D.worden berekend (hoofdstuk ix).
Alsderdefasevandeberekeningkandandeteverwachtenzuurstoftoestand worden
benaderd metbehulp vandeberekende B.o.D.-verdeling ende reaeratiecoefficienten.
Zoals reeds werd opgemerkt, behandelt hoofdstuk x de toegepaste rekentechniek,
waarmedeookdediffusiecoefficienten werden bepaald.
Metdealdusverzameldegegevensaangaandedeafmetingen vanhetestuarium,de
zoetwateraanvoeren, dezoutgehalten, deafbraaksnelheid vandeorganische stof,de
B.O.D. C+N vande (afval)wateren, denatuurlijke B.O.D.5 vanhet estuariumwater, de
reaeratiecoefficienten, de diffusiecoefficienten en met de toegepaste rekentechniek,
werdenindevierdefasevoordriedenkbeeldigelozingsplaatsenvanhetveenkoloniale
afvalwater berekeningen uitgevoerd betreffende de in het estuarium te verwachten
B.o.D.-krommen endezuurstoftoestand (hoofdstuk xi).
Deresultaten vanhetonderzoek zijn samengevatinhoofdstuk xn.

HOOFDSTUK II

HET AFVALWATERVRAAGSTUK IN DE VEENKOLONIALE
DRIEHOEK

I. DE VEENKOLONIALE DRIEHOEK

In de hiernavolgende discussies aangaande de belasting met afvalstoffen is steeds
uitgegaanvandeafvalstoffen ontstaan indeveenkoloniale driehoekenhetgemeentelijke gebied van Groningen, Appingedam en Delfzijl. Met veenkoloniale driehoek is
het gedeelte van de Veenkolonien aangeduid, begrensd door de lijnen Groningen Nieuwe Schans-Ter Apel- Groningen, waarbij enkele fabrieken gelegen in het
randgebied van de Drentse Veenkolonien gerekend worden tot deze driehoek tebehoren. De Westerwoldse A en het Eemskanaal voeren thans het grootste gedeelte
vandeveenkoloniale afvalstoffen af;deafvalstoffen van Groningen,Appingedamen
Delfzijl worden door afzonderlijke leidingen bij Delfzijl op de Bocht van Watum
geloosd. Het zal blijken, dat verreweg de grootste hoeveelheid afvalstoffen in de
Veenkolonien wordtgeproduceerd.Eenachttientalstroverwerkendefabrieken eneen
twaalftal aardappelmeelfabrieken fabriceren per week respectievelijk rond 7500ton
kalkstrokarton enanderekartonsoorten enrond 13000tonaardappelmeel(figuur 1).
De fabrieken gebruiken hiervoor grote hoeveelheden water die als afvalwater de
fabriek verlaten.Vooreengoedebeoordelingvandeafvalwateren ishet noodzakelijk
hetproduktieproces tekennen (9, 10, 11en 12).Opgemerkt kan nogworden, dat de
aardappelmeelwinning in tegenstelling tot de kartonfabricage in seizoenbedrijf geschiedt.
I.I Het ontstaan van de afvalwateren
Bij de kartonfabrieken worden de afvalstoffen in hoofdzaak in het ontsluitingsproces in de bolkoker gevormd, waar stro met water en kalkmelk onder enkele
atmosferen druk bijeentemperatuurvanca. 130°Cwordtgekookt.Inhet fabricageprocesheeft eengroteverdunningmetwaterplaats.Hethierafgescheiden afvalwater
zalworden aangeduid als strokartonafvalwater. Vermeld zij,dat naast de ontsluiting
met kalk, 00k andere ontsluitingsmethoden ingangvonden.
In een aardappelmeelfabriek wordt uit de aardappel het zetmeel gewonnen. De
aardappelisopgebouwduitparenchymcellen, waarinzichhet aardappelmeelbevindt
enhetcelvocht.Inhetlaatstezijneiwitten,aminozuren,suikersenzouteninoplossing
aanwezig.Omhetmeelalskwalitatiefhoogwaardigprodukt tewinnen,dienthetvan
de andere delen te worden gescheiden. Dit gebeurt in een meelwasproces. De eel-

wanden verlaten als 'vezel' de fabriek. Het celvocht wordt als verdund afvalwater
afgevoerd. Het wordt in de wandel met 'vruchtwater' betiteld, terwijl in dit verslag
de term 'fabricagewater' zal worden aangehouden. Alvorens de aardappelen in de
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Figuur i Veenkoloniale driehoek.
Figure I Mapofthe Veenkolonien (ProvinceofGroningen).
• stroverwerkendefabrieken strawboardfactories
• aardappelmeelfabrieken potato-flour mills
A suikerfabrieken sugar works

fabriek wordenverwerkt, ondergaan zeeenintensief wasprocesomaanhangend vuil
te verwijderen; erontstaathetaardappelwaswater datvanhettotale verontreinigende
vermogenvan deaardappelmeelfabriek eenkleindeelinneemt.
1.2 Debehandeling van de afvalwateren
De afvalwateren, behoudens het aardappelwaswater, worden bij een groot aantal
fabrieken zonder enige behandeling op het openbare water geloosd. Het aardappelwaswater passeert eenbezinkveld, het moddergat, om zand, aardappeldelen enz. nit
dit afvalwater af te scheiden. Bijenkelefabrieken wordt het fabricagewater in grote
bassins opgeslagen, waaruit het gereguleerd afgevoerd kan worden. Ook bij enkele
strokartonfabrieken zijn bassins(septictanks) aanwezig.

2. AFVALWATERHOEVEELHEDEN EN VERONTREINIGEND VERMOGEN

Met het doel de waterhoeveelheden en het verontreinigende vermogen van de fabrieken te leren kennen en na te kunnen gaan, in hoeverre technische correcties en
besparingen in de water- en stofhuishouding mogelijk zouden blijken, startte het
laboratorium vanhetRijksinstituut voorZuiveringvanAfvalwater in 1955 teSappemeerzijn werkzaamheden.Deresultaten vandeonderzoekingen werdenineen40-tal
fabrieksrapporten invertrouwelijkevonnaandedirectiesderfabrieken medegedeeld.
Een samenvatting ervan werd gegeven (13). De gegevens hebben betrekking op de
metingen verricht in dejaren 1956t/m 1961. Het verontreinigende vermogen en de
hoeveelheden afvalwater van de industriele gebieden zijn vermeld in tabel 1. Het
aardappelwaswater isbuiten dediscussie gehouden.
TABELI

Waterhoeveelheden en verontreinigend vermogen van deveenkoloniale landbouwindustrie.
industriele
gebieden

stroverwerkende industrie aardappelmeelfabrieken
totaal
,
ton
,
ton
„
ton
a
m 3
m
B.O.D.B Tinw.
' .
"m
'
B.O.D.S
"T
mw.
*.
m3
B.O.D,
ekw
ekw
P™
per
P " per
"
P"
per
min
XI 6
min
x Io6
min
etm.
°
- etm.
- etm,

"inw.
""•

ekw

Westerwolde 3,9
8,1
0,2
Stadskanaal 0,6
5,0
0,15
Pekela
6,4
30,9
0,9
Winschoten 3,1
14,4
0,4
Veendam ca. 9.7 ca. 19,8
0,6
Hoogezand 13,0
34,8
1,0

17,7
17,9
4,6
—
8,8
14,7

91,1
72,4
21,2
—
51,4
71,9

2,6
2,1
0,6
—
1,5
2,0

21,6 99,2
18,5 77,4
11,0 52,1
3,1 14,4
18,5 71,2
27,7 106,7

2,8
2,2
1,5
0,4
2,1
3,0

totaal
afgerond

63,7 308,0

8,8

100,4 421,0

12,0

36,7

113,0

3,2

* 1 inw.ekw. gelijkgesteld aan 35 g B.o.D.5/etm. Voor de definiering van het begrip B.O.D. zie
hoofdstuk m.

Bij de berekening van het verontreinigende vermogen is uitgegaan van de verse
afvalwateren uit defabriek, zonder enige afvalwatertechnische behandeling.
Destrokartonfabriekenvoerengedurendehetgehelejaargemiddeldbijna37m3/min.
afvalwater afmeteenverontreinigendvermogenvan3.2miljoen inwonerekwivalenten.
Gedurende de campagne produceren de aardappelmeelfabrieken bijna 64m3/min.
fabricagewater met een verontreinigend vermogen van 8.8 miljoen inwonerekwivalenten. Tijdens de campagne wordt derhalve rond 100m3/min. afvalwater (excl.het
waswater der aardappelmeelfabrieken) van de fabrieken afgevoerd met een verontreinigend vermogen vanrond 12miljoen inwonerekwivalenten.
Zoalslater zalblijken, bevat het waswater ca. 3%van hettotale verontreinigende
vermogenvandeaardappelmeelfabriek ineenvolume,dat overeenkomt metdatvan
het fabricagewater. Voor de afvoer via pijpleidingen komen uit een oogpunt van

economiealleen degeconcentreerde afvalwateren in aanmerking. Er is op gerekend,
dat door bedrijfstechnische maatregelen in het wasproces het grootste deel van
deverontreinigende bestanddelen in ongeveer 25% vandehoeveelheidwaswater kan
worden afgevoerd.
Het verontreinigende vermogen van de Veenkolonien van 12 miljoen inwonerekwivalenten kan als een maximum worden gezien. Het is nl. onwaarschijnlijk dat
dit verontreinigende vermogen nog zal worden overschreden. Verhoging van de capaciteiten van de agrarische industrieen is niet meer te verwachten. Het is meer
aannemelijk, dat het verontreinigende vermogen in de toekomst door verschillende
bedrijfstechnische maatregelenzalafnemen.Nieuwevestigingenzullentenaanzienvan
hetgroteverontreinigendevermogenvandeagrarischeindustrieinrelatievezinslechts
een kleine verhoging van het verontreinigende vermogen met zich mede brengen.
3. DE WATERKWALITEIT VAN DE OPENBARE WATEREN

Deconcentratievandezelandbouwindustriemethaarenormeverontreinigendevermogen,datslechtsdoorplaatsenalsdeagglomeratiesvanLondenenNewYork wordt
geevenaard, geeft aanleidingtot eenwaterverontreinigingvanongekende afmetingen.
De staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluitvan 18oktober 1897(14)rapporteerde,sprekendeoverdezelfreinigingvanhetWinschoterdiepenhetEemskanaal,
hetvolgende:
'Het water zelf isgedurende deze periode (campagne) zwart en stinkend. Uit het
rapport door de subcommissievoor het onderzoek naar het zelfreinigende vermogen
van waterloopen uitgebracht zalmenkunnen zien, dat over eenen afstand van circa
zevenurenbenedendelaatstefabriek hetwaterdezeeigenschappen behoudt,zoozeer
met organische stoffen oververzadigd is, dat de toetredende zuurstof onmiddellijk
voor de oxydatiedaarvan wordt verbruikt en deanaerobe bacterien, dusdegelegenheid behouden hunnen invloed uit te oefenen en rotting en stank te doen ontstaan.
Hierbij voegende eene circa gelijke lengte van het deel der kanalen, waaraan de
fabrieken gelegen zijn, komt men tot een lengte van circa veertien uren gaans voor
de groote dichtgebouwde, dichtbewoonde streek, die gedurende een groot deel des
jaars eenstankheeft teverduren,diedoor hendiedaaraan nietgewoonzijn ondragelijk zou worden genoemd.'
In 1912bracht eenspecialestudiecommissie, ingesteld door deMinister van Landbouwenz.verslaguit(15).Sindsdienishetbeeldnietverbeterd. Door decapaciteitsverhoging der fabrieken is de verontreinigingssituatie in de laatste 60jaar eerder
toegenomen.
Omeenindruktegevenvanhetzeergrotezelfreinigende vermogen,benodigdvoor
de verwerking van de kolossale hoeveelheid afvalstoffen, zij verwezen naar de verontreinigingstoestand van het Schildmeer, dat de afvalstoffen ontvangt van de cooperatieve aardappelmeelfabriek 'De Woudbloem' (16). Het Schildmeer heeft een
diepte van circa \\ m en een wateroppervlakte van rond 240 ha. De fabriek voert
8

per etmaal rond 14000 kg B.O.D.5 af. De afvalstoffen van de fabriek bereiken het
meervia deSlochter Aeeneenafwateringskanaal van Duurswold meteengezamenlijke lengte van ongeveer zeskm. De afbraakprocessen in het kanalensysteem enhet
zelfreinigende vermogenvan hetmeerzijn in staat ondergemiddelde klimatologische
omstandigheden de afvalstoffen van de fabriek te verwerken, zij het, dat zowel de
toevoerkanalen alsdezuidwestzijde van het meerveelalzuurstofloos zijn en stinken.
Het verontreinigende vermogen van de betreffende aardappelmeelfabriek bedraagt
rond 1/30deelvandat derveenkoloniale driehoek. Het zelfreinigende vermogenvan
de veenkoloniale kanalen met hun geringe aererende oppervlak kan derhalve een te
verwaarlozen fractie van het grote verontreinigende vermogen der veenkolonialeindustrie verwerken (17). In het onderzoek van Westerwolde werd deze stelregel nog
eensbevestigd (18).
Het afvalwatervraagstuk vergt daarom een bedrijfszekere en radicale oplossing.
4 . DE SANERING VAN HET VERONTREINIGINGSVRAAGSTUK

Desaneringvaneenindustrieelafvalwatervraagstuk dientvantweezijdenteworden
benaderd:
a. vanuit degezichtshoek van het fabricageproces,
b. vanuit een oogpunt van afvalwaterzuivering.
a. V66r allesmoetwordennagegaan ofdeomvangvanhetindustriele afvalwatervraagstuk indefabriek zelfnietdoor bedrijftechnische maatregelen istebeperkenof
tot een oplossingtebrengen. Dezemaatregelen kunnen bestaan uit:
- beperking van het watergebruik
- beperking van deafvoer aan afvalstoffen en
- utilisatie van deafgestoten afvalstoffen.
Alleenreedsuitoverwegingen deeconomievanhetbedrijf betreffende, dienendeze
maatregelen teworden genomen.Zij leiden tot besparing in het bedrijfswatergebruik
enderhalveinzuiveringskosten vanhetbedrijfswater, besparingen in dewarmtehuishoudingen/ofindeaanvoervangrondstoffen. Daarnaastzijnzijvandirectebetekenis
voor dezuiveringskosten van dena de saneringnog resterende afvalwateren (10, 11,
12, 19,20).
b. Eerst nadat isvastgesteld, dat het afstoten van zekere hoeveelheden afvalwater
van bekende samenstelling onontkoombaar is, moet worden beoordeeld, welke
zuiveringstechnische maatregelen voor het onschadelijk maken der afvalstoffen verkozen dienen te worden. Factoren als 'zuiverbaarheid' van het afvalwater en de
economie van dezuiveringsmaatregel gaan hierbij tevens een rol spelen.
4.1 Beperking van het watergebruik
Overdebeperkingvanhetwatergebruikindepapierindustrieisreedsvrijveelwerk
verricht (o.a. 21 en 22). Speciaal op het gebied van de kartonindustrie brachten
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Figuur 3 Afvalwater vanaardappelmeelfabrieken;
waswater en fabricagewater;
waterhoeveelheden inm3/iooohi aardappelen.

SCHOLZ (23,24)en KNEPPER (25,26) de gedachtengang van eenvolledige sluiting

van dewaterhuishoudingnaar voren. Vanzeerrecentedatumishetverleendeoctrooi
betreffende de recirculatie van 'water' in een strokartonfabriek (27). Bij deze werkwijze worden de 'afvalstoffen' in het karton afgevoerd. Een proef op praktijkschaal,
uitgevoerd in 1957,omtot dezerecirculatie in 6ender fabrieken in de Veenkolonien
te geraken,leverdeeennegatief resultaat op.Dekwaliteit van het karton bleek door
derecirculatie nadeligte worden be'invloed.De gevolgen van derecirculatie voor de
kartonkwaliteit zijn nader uiteengezet in(28).Ookindepapierindustrie wordt steeds
gewaarschuwd, dat recirculatie eennadeligeinvloed op depapierkwaliteit heeft (21).
De nadelige beinvloeding van de kartonkwaliteit wordt in het octrooi, dat de mogelijkheden van recirculatie in destrokartonindustrie beschrijft (27),bestreden.
Hetisechterzeker,datcorrectiesindewaterhuishouding mogelijk zijn,zoalsblijkt
uit de meetresultaten van het laboratorium te Sappemeer betreffende de afvalwaterhoeveelheden enhetverontreinigende vermogen perton karton (tabel11 enfiguur2).
Per ton kalkstrokarton per uur wordt gemiddeld 25 m3 afvalwater uitgestoten met
eenverontreinigend vermogen van ca. 57500inwonerekwivalenten.
TABEL 11
Waterhoeveelhedenenverontreinigend vermogenper 1 tonkarton peruurbijde strokartonfabrieken.
- , ..
fabneksrap.no.
I

6
7
8
12
13
21
25
26
27
28
30

afvalwaterhoeveelheid (m3/h)

27
23
15
21—15

9
19
32
22
13
14
ca.28
ca.26

54
55
63

54
43
28

gemiddeld en
afgerond

25

afgevoerde droge B.0.D.5
s t o f k g / t 0 n karton kg/etm.
250
244
230
240
200
280
295
275
230
240
310

—
240
296
210

250

1840
1950
1910
1880
1810
2130
1810
2060
1850
1870
2050
2130
2550
2300
2010

2000

.
mw

,
"ekw"
52800
55600
54500
53700
52000
61000
51700
59000
53000
53500
57500
60800
73000
66000
57400

57500

Ook in deaardappelmeelfabriek zijn dezebesparingen mogelijk, hetgeenvalt af te
lezenuit deintabelin enfiguur3teconstateren verschillen.De waterhoeveelheden
lopenbijhetwaswateruiteenvan ongeveer 80tot ongeveer700m3 per 1000 hiaardappelen per uur met eengemiddelde van 470enbij het fabricagewater van ruim300
tot ongeveer 600 m3 met een gemiddelde van 480m3 per 1000 hi aardappelen. De
11

TABEL III

Waterhoeveelheden en verontreinigend vermogen per iooohi aardappelen per uur bij de aardappelmeelfabrieken.
I hi aardappelen = 61kg.
aardappelwaswater*
afval" , water-hoeveelra
P- held
no
- m»/h

fabricagewater

.

a

bneks

10
14
15
16
17
32
33
34
35
36
37
39
57
58

435

B.O.D.5

inw.ekw.

kg/etm.

afval
fawaterbrieks "hoeveelrap. heid
no.
m3/h
10

410
680
83
600
520
575
330

940
830
1 600
620
1 100
1450
750
1 240
1 105

42000
26000
27000
24000
46000
16700
31 4 0 0
41 500
21 4 0 0
35 500
31 600

560
400

800
1 120

23 000
32000

17
32
33
34
35
36
37
39
57
58

31 000

gemiddelden
afgerond 480

240

650
575

1470
920

gemiddelden
rond 470

1 100

14
15
16

435
440
500
410
310
480
305
520
600
600
534
457
590
490

B.O.D.5

inw.ekw.

totaalN
kg/etm.

1 065000**
820000**
990000**
I IIOOOO
I 230000
920000**
I 070000
I 020 0 0 0
I 080000
I 000000
I 030000**
I 490000
I 080000**
I 040000

4760**

kg/etm.
36400**
28600**
34 7 0 0 * *
39000
43 200
32200**
37 500
35 300
37800
35200
36000**
52000
37800**
29715**

37000

1 100 0 0 0

4 120**
4860**
4720
4610
3800**
4770
4790
4600
4450
4560**
4930
4054**

4600

* na het moddergat (een bezinkbassin waardoor hetwaswater wordt geleid, ombezinkbare delen
zoalsmodder, stukjes aardappel, enz. af te scheiden).
** na het biesgat (een bezinkgat waarin bij het vroegere produktieproces een restant zetmeel, dat
met het fabricagewater uit de fabriek werd gevoerd, tot bezinking kwam).

overeenstemming in de cijfers betreffende het verontreinigende vermogen is bij het
fabricagewater zeerbehoorlijk, bij het waswater echter slecht.Dit laatsteisvooralte
wijten aan de grootte van de als bezinkbassin toegepaste moddergaten. De invloed
hiervan op de kwaliteit van het waswater zal in dit rapport niet nader worden uitgewerkt.Hetverontreinigendevermogenvanhetfabricagewater bedraagt 1.1 miljoen
inwonerekwivalenten, indien decapaciteit 1000hl/h is. Het waswater neemt in verontreiniging slechts ca. 3%van het fabricagewater in, maar stelt desalniettemingemiddeld 31 000inwonerekwivalenten voor.
4.2 Utilisatie van de afvalstoffen
In het strokartonafvalwater blijkt gemakkelijk een methaangisting op te treden.
Reeds in het rapport van de Commissie 1908 (15) wordt hierover gerept. Speciaal
JULSINGA (33) ging in zijn proefschrift uitvoerig in op de gaswinning uit het stro12

kartonafvalwater. Verschillende onderzoekers (29, 30, 31, 32 en 33)vermelden, in
B.O.D. uitgedrukt, een vrij hoog zuiveringseffect van deze anaerobe gisting.Tot kort
na de oorlog werdbij tweeder veenkoloniale fabrieken nog methaangas gewonnen.
Degistingsinstallaties zijn, mededoor demoeilijkheden bij degistingtengevolgevan
menging van kalkstrokartonafvalwater met afvalwater afkomstig van ontsluitingsprocessen met sulfietloog ennatronloog (34,35),nu verlaten.
Hetcelvochtvandeaardappelbevateenzekerehoeveelheideiwit,datvoorvoedingsdoeleinden van zeer goede kwaliteit is (36 t/m 40). De eiwitwinning heeft daarom
sindsde oprichtingvan de aardappelmeelindustrie debelangstelling vanvele onderzoekers gehad. In het rapport van de Staatscommissie 1897(14)wordt op pag. 187
meldinggemaaktoverin 1871 uitgebrachte adviezenaandeGedeputeerdeStatenvan
Groningen betreffende de 'stolling' van eiwit bij een temperatuur van 70°Cen het
neerslaan ervan door filtratie over de 'vezels'.Dezewarmtecoagulatiemethode isgeconcretiseerd in een onderzoek van AVEBE(36).
HOFSTEE e.a. (37, 41) behandelen een coagulatiemethode door middel van aanzuring met zwavelzuur tot pH 4,2. Het Proefstation voor Aardappelverwerking
baseerdeopditprincipeeenwinningsmethode,waarbij ineersteinstantiedeeiwitvlok
op devezelwordt afgefiltreerd. Thansworden beidewinningsmethoden op praktijkschaalbeproefd. Opgemerktzijnog,dathetAvebeprocesinverband metdewarmteeconomie, geconcentreerd afvalwater uit de aardappelmeelfabriek dient te trekken;
dit isin mindere matehet gevalbij het Proefstationproces.
Door heteiwitaftescheiden,wordtaanhetfabricagewater vaneenaardappelmeelfabriek ongeveer dehelft van debiochemischezuurstofbehoefte onttrokken. Denietpolymere stikstofverbindingen, zoals aminozuren, komen echter niettotuitvlokking.
Voor de afvalwatertechnische zijde zijn daarom de op de eiwitwinning volgende
processen belangrijk. In het Avebeonderzoek is met positief resultaat nagegaan, of
het'restafvalwater' vandeeiwitwinningineenactiefslibprocesbehandeldkanworden,
waarbij hetgedroogde actiefslib alseiwitrijk veevoeder kan dienen.
Andereonderzoekingen wezenuit,dateenaangepastestamvandegistsoortTorula
utilisgoedopditrestafvalwater kangroeien(42,43,44IHetproefstation ontwikkelde
deproduktievandezegistsoort,eveneensvoorveevoederdoeleinden,opsemitechnischeschaal.
Het gehalteaan stikstof enzouten doethetfabricagewater vaneenaardappelmeelfabriek 00kvanwaardezijn alsmeststof (15, 19,45, 46,47).Inhetverledenvond het
voor bevloeiingsdoeleinden toepassing. De beregeningstechniek van de laatste tijd
biedt echter betere mogelijkheden voor een goede dosering en verspreiding van het
fabricagewater.
Door degenoemde'zuiveringsprocessen' ishetverontreinigendevermogenvaneen
aardappelmeelfabriek verder te beperken. Het zal echter zeer moeilijk zijn dit door
een aantal van deze behandelingen op economische wijze beneden een waarde van
b.v.5%vanhetoorspronkelijke verontreinigendevermogentedoendalen.Bovendien
is debedrijfszekerheid vandergelijke processen in het geding.
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4.3 Afvoernaarde Eems
Naastgenoemdeonderzoekingenenmaatregelenwerddeafvoer vande afvalstoffen
viaeenleidingenstelsel naar deEemsin studiegenomen. Hierbij isuitgegaan van de
gedachtengang, dat het zelfreinigende vermogen van de Eems in staat geacht mag
wordendeafvalstoffen teverwerken.Dezuiveringstechnischemotiveringendecivieltechnische aanpak van dezeplannen zijn in (48)en(49)uiteengezet.
Technische zuivering van het veenkoloniale afvalwater ter plaatse, dus bij deverontreinigingsbron, zalinfinancieelopzicht onuitvoerbaar blijken tezijn. Technische
maatregelen in defabrieken kunnen alleen het afvalwatervraagstuk in omvangdoen
afnemen, maar kunnen niet tot de gewenste en 00k vereiste oplossing voeren. De
zuiveringsmaatregel 'afvoer naar het estuarium' isderhalve demaatregel dievoldoet
aan de voor de oplossing van dit vraagstuk te stellen hoge eisen: de oplossing is
radicaal, bedrijfszeker en in termen van zuiveringskosten gezien, goedkoop. Het geprojecteerde leidingenplan isinfiguur4uitgezet.
Eenmeeruitgebreidediscussieoverdebijvoorkeurteverkiezenzuiveringsmaatregelen
ligtbuitenhetschemavandezepublikatie.Ditonderzoekbepaaltzichtotdewetenschappelijkevraagstelling,ofeenestuarium,incasudatvandeEemsDollard,instaatis,grote
hoeveelheden afvalstoffen teverwerkeneninhetbijzonder, welkede invloedisopde
zuurstofhuishouding, alsde afvalstoffen uit de Veenkolonien op eenbepaaldeplaats
in het estuarium worden afgevoerd.

Figuur 4 Hetgeprojecteerdeleidingenplan voor
deafvoer vanhet veenkoloniale afvalwater.
o
verzamelbassin;
^ _ _
bufferbassin;
•
aardappelmeelfabriek;
B
strokartonfabriek;
— — — persleiding;
—-—
vrijvervalleiding.
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HOOFDSTUK III

DE GEBEZIGDE METHODIEKEN

I. DE BEMONSTERING

Gedurende het onderzoek werden zowel bemonsteringen uitgevoerd in de ontvangendewateren,hetestuarium, endetoevoerkanalen diehetafvalwater transporteren, alsin enbij deverontreinigingsbronnen, teweten de fabrieken.

TUT

Figuur 5 Bemonsteringsketel;
afsluitring in laagste stand;
toevoerbuis en ontluchtingsbuis geopend.

De monsters in het estuarium zijn v66r 1958genomen met de bemonsteringsketel
(ziefig.5).Vooreenuitvoerigerbeschrijvingervanzijverwezennaar(50).Hetvolgende
zij hier vermeld. Met de ketel kan op iedere gewenste diepte een monster worden
genomen. Daartoe wordt de ketel op de verlangde diepte in het water gebracht,
waarnametbehulpvaneengewicht,datzichlangsdedraaglijnbeweegt,deafsluitring
naarbenedenwordtgedrukt.Indeneergedruktestandvandeafsluitringisdetoevoeropeningvrij. Het water doorstroomt dein het vat gebrachte zuurstofflesjes, alvorens
het vat wordt gevuld. De zuurstofflesjes worden na vulling uit de ketel genomen en
direct met een stop afgesloten, waardoor contact met de buitenlucht is uitgesloten.
Het monster voor de chemische en biochemische analysen wordt uit de ketel overgebracht in een meplatzfles.
Na 1958isop hetlaboratoriumvaartuig, de 'Dr. L. F. Kamps',van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, waarmede het onderzoek verder is uitgevoerd,
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een pompapparatuur aangebracht. Het te onderzoeken monster wordt thans aan
boord gepompt, waar de metingen of in doorstroomcellen worden verricht, of waar
eenvoldoendewerkmonster voordeuittevoeren analysen wordt afgetapt. Monsters
opeendieptegroterdan5 mwordennogsteedsmetdebemonsteringsketel genomen.
In de kanalen nabij Delfzijl en in Nieuw-Statenzijl zijn de bemonsteringen steeds
uitgevoerd gedurendede spui- en stroomtijden. Een gedeelte van de monsters water
werd verzameld door elk half uur gelijke hoeveelheden water in eenfleste brengen.
Ook is bij de bemonstering gebruik gemaakt van de 'flessenmethode' (fig. 6). De

Figuur 6 Continue bemonstering van afvalwater metde flessenmethode.
a < c.

flessen zijn door een hevelverbonden. FlesAwordt gevuld met schoonwater envia
eenteregelenkraanwordthetwaterafgelaten. Hierdoor ontwikkeltzichinflesB een
onderdruk, waardoor hettebemonsteren waterwordt aangezogen.Aan heteindvan
debemonstering wordt uitflesBeen gemiddeld monster water genomen.
Evenredigheid van de bemonsterde hoeveelheid water met de afvoer is bij deze
methodieken niet aprioriaanwezig. Een bemonsteringswiel met scheprad, dat beter
aan deze voorwaarde zou kunnen voldoen, werkte onvoldoende o.a. door te lage
stroomsnelheden tijdens het spuien en door verontreinigingen met plantenmateriaal,
waardoor het schoepenwiel werd geblokkeerd. De analysecijfers van de verzamelde
monstersgeveneenbenaderendbeeldvandeverontreinigingsgraadvanhetafgevoerde
water.
In de fabrieken werden eveneens in ronden van een half uur tot een uur steekmonsters verzameld op de verschillende bemonsteringsplaatsen. Aan het einde van
debemonsteringsdagwerdhetverzameldemonster gemengd enwerdhetgemiddelde
dagmonster genomen.Ookhieriseendirectverbandtussendebemonsterdehoeveelheidwaterendeafgevoerde waterhoeveelheid nietaprioriteverwachten.Dedaartoe
geschikte apparatuur isbeschreven in(51).
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2 . DE WATERHOEVEELHEIDSMETING

De gegevens over de afgevoerde waterhoeveelheden van de Eems werden beschikbaar gesteld door de Wasser- und Schiffahrtsdirektion te Aurich. De waterhoeveelheden van het Eemskanaal werden verzameld door de Provinciale Waterstaat te
Groningen, dievan deWesterwoldse Adoor deDirectie Waterhuishoudingen Waterbeweging van de Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage. De metingen van de afvalwaterhoeveelheden van de fabrieken werden door het laboratorium te Sappemeer verricht.
De techniek van de metingen zal hier onbehandeld blijven.
3 . DE GEBEZIGDE ANALYSEMETHODEN

3.1 De voorde afvalwateranalysegebruikelijke methoden
In het rapport zijn analysecijfers gebezigd, betrekking hebbende op debepaling van
de volgende eigenschappen van water en afvalwater:
a. het gehalte aan droge stof,
b. de gloeirest,
c. het zuurstofgehalte,
d. het bichromaatzuurstofverbruik,
e. het biochemische zuurstofverbruik, bepaald m.b.v.
1. de verdunningsmethode,
2. de volumetrische methode met de gewijzigde Sierp-apparatuur,
/ . het gehalte aan ammoniak,
g. het gehalte aan totaal stikstof (volgens KJELDAHL),
h. de pH,
1. het zoutgehalte (methode MOHR),
j . de troebeling,
k. de bacterietellingen.
De analysen werden, behoudens kleine wijzigingen, verricht volgens de methodiek
beschreven in (52), in het hierna volgende aangeduid met 'Standards'. Ten aanzien
van aangebrachte wijzigingen zijn de volgende opmerkingen te maken:
sub c.
De tabel, gebruikt voor het aflezen van de zuurstofverzadigingscijfers, is eveneens
vermeld in de 'Standards' pag. 254. Hier werd niet de tabel van TRUESDALE (53)
gebruikt;
sub d.
De hoeveelheden voor deze bepaling, vermeld in de 'Standards', zijn teruggebracht
tot 2/5 van de aangegeven waarden; om een zo volledig mogelijke oxydatie te bereiken, is steeds zilversulfaat als katalysator toegevoegd. Voor het zuurstofverbruik
van de veelal gedeeltehjk geoxydeerde chloride-ionen kan bij deze methode geen
correctie worden aangebracht. De door DOBBS and W I L L I A M S aangegeven methode,
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waarbij het chloor door een kwikverbinding wordt neergeslagen, zou hier toepassing
verdiend hebben (54);
sub ei.
Als verdunningswater is, tenzij anders vermeld, steeds uitgewerkt leidingwater gebruikt en geen gedestilleerd water waaraan voedingszouten zijn toegevoegd, zoals in
de 'Standards' omschreven;
sub el.
De volumetrische bepaling van het biochemische zuurstofverbruik is een voor dit
doel in Nederland nog weinig toegepaste afvalwateranalyse. In 3.2 zal daarom een
nadere beschrijving van de methodiek worden gegeven;
sub j .
Aan het einde van deze paragraaf is onder 3.3 00k de methode beschreven die werd
gebruikt om over een maat voor de troebeling te kunnen beschikken.
3.2 Het biochemischezuurstofverbruik; volumetrischebepaling
3.2.1 Inleiding. Deze bepaling kan de verdunningsmethode niet vervangen, maar
moet worden gezien als een aanvullende analyse. Bij de verdunningsmethode wordt
gebruik gemaakt van verdunningswater. De methode is daardoor zowelgeschikt voor
het onderzoek van oppervlaktewateren van goede kwaliteit, waarin als speciaal geval
bij het onderzoek geen verdunning behoeft te worden aangebracht, als voor geconcentreerde afvalwateren, welke soms een zeer grote verdunning moeten ondergaan.
Bij de volumetrische (en 00k de manometrische) bepalingsmethode daarentegen,
kunnen alleen minder of meer geconcentreerde afvalwateren of sterk verontreinigde
oppervlaktewateren worden onderzocht. Meer dan de verdunningsmethode sluit deze
methode aan bij de zuiveringstechniek en zij verschaft onder meer inlichtingen over
devraagof hetwater tezuiveren is,ofhetnoodzakelijk isvoedingszouten te suppleren,
hoe het afvalwater op enting reageert enz.. Een groot voordeel van deze bepalingsmethode is gelegen in de mogelijkheid een continue reeks van waarnemingen te verrichten. Hierdoor is een continue meting van het zuurstofverbruik in relatie tot de
tijd uit tevoeren. Bij deverdunningsmethode vraagt dit zeer veelwerk, terwijl bovendien vraagpunten aangaande de methodiek open blijven.
In eenreactievat, dat geplaatst isineenwaterbad, wordt eenhoeveelheid afvalwater
gebracht. Een vaatje met een loogoplossing wordt in het vat gehangen. Het reactievat
wordt via een gasdicht systeem verbonden met een gasburet. Tevens wordt in dit
systeem een manometer aangebracht. De gasburet is tot zeker niveau met een manometervloeistof gevuld. De biochemische processen onttrekken zuurstof aan het water,
dat onderverzadigd raakt. Het neemt dan weer zuurstof uit de in het vat afgesloten
lucht op, terwijl C 0 2 wordt afgegeven. Het gevormde koolzuur wordt door binding
aande loog,aan het gassysteem onttrokken. In het reactievat ontstaat een onderdruk.
Deze kan door verhoging van het waterniveau in de gasburet worden opgeheven. De
verandering van het volume in deze buret geeft het zuurstofverbruik in ml. Bij de
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analyse is een bianco bepaling vereist voor de meting van de B.O.D. van het entmateriaal. Deze vervangt dan tevens deoverigeaantebrengen berekeningscorrecties.
Er zij nog opgemerkt, dat door de onttrekking van C 0 2 in verscbillende gevallen
de pH tot 9 kan oplopen, waardoor de biochemische reactie tot stilstand wordt
gebracht. Om de pH gedurende de proef op een aanvaardbaar niveau (±7,2) te
handhaven, is het nodig het te onderzoeken water van een bufferoplossing te
voorzien.

Figuur 7 Gewijzigde Sierp-apparatuur.
Volumetrische bepaling van het biochemische
zuurstofverbruik; schematische tekening.
A
B
C

waterbad;
reactievat
(300ml);
vaatje met KOH;

D magnetische
roenng;
E manometer;
F gasbuter;
G slang niveaufles

3.2.2 Apparatuur. In de proeven werd gebruikt gemaakt van eengewijzigdeSierpopstelling met een groot reactievat van 300 ml. Deze apparatuur is o.m. beschreven
in (55 t / m 58). De opstelling is schematisch weergegeven in figuur 7, terwijl de foto
vanfiguur8en8aeenindruk geeft vandeop het laboratorium van het. Rijksinstituut
voor Zuivering van Afvalwater te Baflo ontwikkelde apparatuur. Een thermostaat
houdt de temperatuur constant op 20 °C ±0,1 °C. De menging in het reactievat
wordt verkregen met behulp van een magneetroerder.
3.2.3 Reagentia
Manometervloeistof 23gNaCl en 5g natriumcholaat in 500 ml water
10gKOH in 100ml water
KOH-oplossing:
bufferoplossing:
8,5 g K H 2 P 0 4
in 1000ml water; pH=7,2
21,75g K 2 H P 0 4
33,4 g N a 2 H P 0 4
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voedingsoplossing:
17 gNH 4 Cl
22,5 gMgS0 4 .7H 2 0 } per 1000 ml water
27,5 g CaCl 2
2,5 g FeCl 3 .6H 2 0 per 1000ml water.
De oplossingen van de eerste drie zouten kunnen worden samengevoegd en in het te
onderzoeken water worden gebracht, de laatste oplossing dient apart onder roeren
aan devloeistof te worden toegevoegd.
Entmateriaal: vers gefiltreerd huishoudelijk afvalwater, dat 24 uur is belucht, tenzij
anders vermeld.
3.2.4 Uitvoeringvandeanalyse. Breng afhankelijk van de concentratie van de biochemisch aantastbare stof, 50 tot 100 ml van het te onderzoeken afvalwater in het
reactievat. Verdun het afvalwater, indien dit te geconcentreerd mocht blijken. Voeg
toe 0,5 ml van elk der voedingsoplossingen en 5ml van de bufferoplossing. Ent met
5 ml van het entmateriaal. Breng de gasdichte verbinding aan tussen het reactievat
en de gasburet, open daarbij de kraan op de gasburet. Roer gedurende 15 minuten
met geopende apparatuur. Steldaarna deaflezing van degasburet inensluitde kraan.
Neem bij de analyse een bianco bepaling mee, waarbij aan gedestilleerd water de
voedingszouten, debufferoplossing en het entmateriaal zijn toegevoegd. Verander bij
de aflezingen het niveau van de vloeistof in de buret zodanig, dat de manometer een
met de buitenlucht overeenkomende druk aanwijst. Verricht de aflezingen van de
buret na gewenste tijdsintervallen.
3.2.5 Berekening. Het biochemische zuurstofverbruik bij 20 °C bedraagt in mg/1:
1000
L

x

32

273
V
x — x V = 1330 x —, waann
22,4 T
L

L = m l teonderzoeken water
V = d e veranderingvanhetgasvolumeinhetreactievat,verminderd metde verandering
van hetgasvolume bij de controlemeting in ml.
3.3 De troebeling
Voor de bepaling van de troebeling werd een voor het gestelde doel aangepaste
methode ontwikkeld, die hier nader zal worden omschreven.
De troebeling kan beterworden gedefinieerd als de mate van doorzichtigheid van
het water. De eigenschap wordt nl. als doorzichtigheid gemeten en uitgedrukt in cm
waterkolom. In feite wordt hiermede een gehalte aan zwevende delen weergegeven.
Er blijkt enig verband te bestaan tussen het gehalte aan droge stof en de troebeling.
3.3.1 Apparatuur. De bepaling wordt uitgevoerd met een standglas, in de bodem
voorzien van een afvoerkraan, terwijl op de wand een schaalverdeling in cm is aangebracht. Op de bodem van het standglas bevindt zich een witte ster, die zijdelings
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Figuur 8 Gewijzigde Sierp-apparatuur

in

Figuur 8a Meetvat 300ml

licht ontvangt. Hetmaatglas wordt gedurende debepaling vande doorzichtigheid
omhuldmet eenkoperen mantel, dieernauw omheensluit.
3.3.2 Uitvoering van demeting.Vul hetstandglas toteenhoogte van40cm met
hetteonderzoeken water. Brengde mantel omhetmaatglas enlaat bij beoordeling
in bovenaanzicht viadegeopende kraan zolang water af, totdester zichtbaaris.
Lees dehoogte vandedannogaanwezige waterkolom af. Dedoorzichtigheid als
maat voor detroebeling wordt uitgedruktincm waterkolom.
4 . HET VERZAMELEN VANDE GEGEVENS IN HET E S T U A R I U M ;
DE RAAIEN VAN O N D E R Z O E K

4.1 De waamemingspunten
Inhetestuariumwerdenvastewaamemingspuntengekozeninhetalgemeengelegen
bij debebakeningstonnen. Dewaamemingspunten zijn infiguur9aangegeven.De
nummering ervan issomsonderbroken, omdat tijdens hetonderzoek andere punten
werdentoegevoegd.Tervermijdingvanadministratieveomissiesinhet cijfermateriaal
werddebestaandenummeringgehandhaafd. Depuntenzijn steedsinraaienbevaren.
Voor het hiertebespreken onderzoek zijn devolgende raaien van betekenis:
raai B: Bochtvan Watum- WesterEems
raai C: Oost Friese Gaatje- Ranselgat
raai D: Dollard- Schanskerdiep
raai F: 'Rond Hond enPaap', dusgedeelten van raai Ben C.
Andere raaien, die gedurende hetonderzoek werden onderscheiden, zijn inhet verslag niet behandeld enderhalve buiten deopsomming gelaten. In 1959 werdenaan
het w.p.65,*depunten 65s,65b en65°toegevoegd, speciaalmethetdoelinlichtingen
te verzamelen over dehomogeniteit van hetwater indelaterale richting. Ook werd
vanaf 1959het w.p.65zeer frequent bemonsterd, ominieder gevalop6enplaatsin
het estuarium over zoveel mogelijk aansluitend cijfermateriaal gedurende degehele
periode vanonderzoek te beschikken. Door hetbevaren vande raaien wordtinformatie verkregen over hetverloop vaneen zekere eigenschap indelengterichting
van hetestuarium. Inplaats vantevaren, kanhetschip ookverankerd wordenen
kunnen metingen opdeplaats gebeuren gedurende hetgehele getijde. Het water beweegtgedurendehetgetijdeonderhetschipdoor.Dezemetingenzulleninditrapport
met getijdemetingen worden betiteld.
4.2 Deverwerking van de resultaten
Door deaanwezigheid van eenzoutgradient wordt opeen zeker punt inhet estuarium bij laagwater eenlager zoutgehalte gemeten danbij hoogwater. Dit geldt,
hoewel inmindere mate enmet geringerefluctuaties,ookvoor het zuurstofgehalte.
Om meer vergelijkbaarheid teverkrijgen inhetverzamelde cijfermateriaal, werden
* w.p. = waarnemingspunt
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degegevensverwerkt naar detoestand van halftij. Op degrafiek werd niet de plaats
vanbemonstering aangegeven, maardeplaatswaar debemonsterde watermassazich
ongeveerzoubevindenbijhalftij ebofhalftij vloed.Halftij wordtgedefinieeid alshet
gemiddeldeniveautussen hoog-enlaagwater. Bijhetonderzoekzijn geenpeilschaalaflezingenverrichtopdiverseplaatseninhetestuarium.Inditrapportisdaaromvoor
dehalftijsituering deplaats gekozen diebij drieuur ebof vloed zouzijn ingenomen.
Voor dedenkbeeldige verplaatsing ishet nodig deafstand tekennen, overwelkehet
water zich bij eb en bij vloed beweegt. Uit stroomsnelheidsmetingen van de StudiedienstvandeRijkswaterstaat teHoorn isvoordezeafstand eengemiddeldewegvan
c 1/l

«

11

12-1-19ai

~* - : $: -o. ^

K\

a.

V *

.
\

'\

18-1-1962
N

'v

^

\
°- >,
U

6
WAA

Verwerking van de zoutgehalten naar de toestand
van halftij.
A.
. • gegevensuitgezet naar plaats van bemonstering;
o-o gegevens verschoven naar de toestand van halftij;
bemonstering omstreeks halftij;
12-1-'61
bemonstering ongeveer tijdens hoogwater.
18-l-'62
Figuur io

V,

v

I I I
I I
1
5 5783 56 5582E •481
RNEMINGSPUNTEN

14 km berekend. Ongetwijfeld zal deze weg bij een doodtij en een springtij of een
verlaagd ofverhoogd tij anderszijn. Met deze schommelingen kon in deverwerking
geenrekeningwordengehouden.Ookwerdgeenrekeninggehoudenmetdeverschuiving van de kentering naar plaats en tijd. Voor de getijdegegevens werden hoog-en
laagwatergegevens van Delfzijl aangehouden. Figuur 10geeft voorbeelden van een
verwerking van zoutgegevens naar detoestand van halftij.
•^ Figuur 9 Eems-Dollard. Eems-Dollard.
Figure 9 Situering en waarnemingspunten. Map showing observationpoints.
•
aangenomenbegrenzingestuarium-wad boundarybetweenestuaryandshallows;
waarnemingsraai observation line;
o
waarnemingspunt observationpoint;
A
lozingspunt point ofdischarge;
• • • • • • zeedijk sea-dike;
laagwaterlijn lowwater mark
p
leiding pipeline Appingedam
q
leiding pipeline Delfzijl
r
leiding pipeline Groningen
s
leiding pipeline soda-fabriek soda works
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Indien hetcijfermateriaal wasuitgezet naar deplaatsvan bemonstering, dan zouden
de onderbroken lijnen zijn verkregen. De verwerking geeft de getrokken lijnen, die
onderling vergelijkbaar zijn.
4.3 De regelmaat der metingen
Het onderzoek werd verricht met behulp van een vaartuig met laboratoriumaccomodatie.In dejaren 1955tot 1958kon eenvaartuigvan derden worden aangetrokken,
terwijl indeloop van 1958het laboratoriumvaartuig 'Dr. L. F. Kamps' gereed kwam.
Zo is de reeks van gegevens over de eerstejaren van het onderzoek onvolledig; pas
na 1958 kon een meer continue meting worden uitgevoerd.
4.4 De verrichteanalysen
In verband met de accommodatie van het vaartuig werden in de eerstejaren van
het onderzoek alleen gegevens verzameld over het zuurstof- en het zoutgehalte. In
1958werden hieraan toegevoegd de bepalingen van de pH en het permanganaatzuurstofverbruik, in 1959 de analyse van het biochemische zuurstofverbruik en in i960
een indicatiemethode voor de troebeling van het water.
In totaal werden meer dan 15500 monsters onderzocht en werden rond 70000
analysen verricht.
5. VOEDINGSBODEMS

5.1Glucose-agar
Voeg aan 1liter gedestilleerd water toe:
0,05 g bacto-pepton
2 g Na-citraat
5 g NaCl
1 g (NH 4 ) 2 S0 4
0,5 g N a 2 H P 0 4 . 2 H 2 0
20 g bacto-agar.
Steriliseer gedurende 1uur bij n o °C en filtreer af. Voeg daarna 10 g glucose toe
en steriliseer 2 maal gedurende een half uur bij 100°C na.
5.2 Ammonium-agar
Voeg aan 11 gedestilleerd water toe:
4 g(NH4)2S04
2 gK2HP04
1 g MgS04.7H20
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4 gNaCl
0,8 g FeS0 4 .7H 2 0
40 g bacto-agar.
Steriliseer gedurende 1uur bij n o °C. Verdeel de warme vloeistof over kolven en
steriliseer deze 2 maal gedurende een half uur na.
5.3 Kiemagar oftrypton-glucose-gistextract-agar
Produkt van Oxo Ltd te Londen.
Samenstelling:
2,5 g gistextract (oxoid L 20)
5,0 g trypton (oxoid L 42)
1,0 g dextrose (glucose)
15,0g agar
pH ca. 7,0
Bereiding
Voeg deze bestanddelen toe aan 1 1gedestilleerd water en laat gedurende ca. 15
minuten onder zacht roeren staan. Steriliseer vervolgens gedurende 20 minuten bij
120 °C.
6. REGISTER VAN DE BELANGRIJKSTE DER GEBRUIKTE TERMEN

Het biochemische zuurstofverbruik
Hiermee wordt een hoeveelheid zuurstof aangegeven in mg/1 die door aerobe
organismen wordt opgenomen bij de oxydatie van de aanwezige organische stof tot
koolzuur en water en zouten zoalsnitraat en sulfaat. Voor het biochemische zuurstofverbruik wordt algemeen de afkorting B.O.D. gebruikt, hetgeen biochemical oxygen
demand=biochemische zuurstofbehoefte betekent. Het verband tussen de biochemische zuurstofbehoefte en het biochemische zuurstofverbruik kan als volgt worden
aangegeven. Aerobe afbraak van een microbiologisch aantastbaar substraat heeft een
zuurstofbehoefte, die wordt bepaald door het zuurstofverbruik gedurende zekere tijd
te meten.
Bij de afvalwaterzuivering ishet gebruikelijk dehoeveelheid inafvalwater aanwezig
aantastbaar substraat in gewichtshoeveelheden B.O.D. uit te drukken.
De duur vande afbraak
De biochemische afbraak is bij de voorkomende watertemperaturen een traag verlopende reactie. Na twintig dagen is nog geen eindstadium bereikt; voor praktische
doeleinden is het daarom nodig bij de laboratoriumbepaling een kortere reactieduur
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aan te houden, reden waarom het biochemische zuurstofverbruik na vijf dagen incubatietijd bij 20 °C wordt bepaald (B.O.D. 5 ).
De totale B.O.D. (B.O.D. C + N )

In een groot openbaar water als de Eemswaarverblijftijden inde ordevan twintig
dagen en meer kunnen voorkomen, dient echter rekening te worden gehouden met
een ten naaste bij volledige mineralisatie van de organische stof en van de stikstofverbindingen (hoofdstuk v m ) . Hiervoor moet worden voldaan aan het volledige
zuurstofverbruik van zowel de koolstoftrap als de nitrificatietrap. Dit biochemische
zuurstofverbruik zal worden aangeduid met B.O.D. C + N .
De mineralisatie
Het verbrandingsproces wordt 00k wel door het woord mineralisatie aangegeven.
Het verontreinigendevermogen
De B.O.D. geeft de graad van verontreiniging weer. Het verontreinigende vermogen
daarentegen is een maat voor een hoeveelheid verontreinigende bestanddelen per
tijdseenheid b.v. uitgedrukt in kg B.O.D.5 per etmaal. Hetverontreinigende vermogen
van een afvoer aan afvalwater is te berekenen uit de hoeveelheid water afgevoerd
per tijdseenheid (m 3 /etm.) en de gemiddelde graad van verontreiniging (kg/m 3 ).
Het begripinwonerekwivalent
Met een inwonerekwivalent wordt een hoeveelheid verontreinigende organische
bestanddelen aangeduid diemet het huishoudelijke afvalwater gemiddeldper inwoner
en per etmaal wordt afgevoerd. In B.O.D. 5 uitgedrukt, bevat het ruwe rioolwater volgens publikaties van I M H O F F (85) per inwoner per etmaal 54 g en nadat dit aan
bezinking is onderworpen 35 g. Het is bekend dat deze waarden varieren en thans
waarschijnlijk hoger liggen. Door het verontreinigende vermogen van een fabriek te
bepalen en de gevonden waarde te delen door 35(waarbij dan is aangenomen dat het
afvalwater van de fabriek geen bezinkbare delen bevat en derhalve is te vergelijken
met het van te bezinken delen bevrijde rioolwater), wordt de fabriek vergeleken met
een woonplaats enhet verontreinigende vermogenininwonerekwivalenten uitgedrukt.
Het chemisette zuurstofverbruik
Het chemische zuurstofverbruik is het zuurstofverbruik, uitgedrukt in mg/1 afvalwater of voedingsoplossing, berekend uit de chemische oxydatie van de aanwezige
organische stof met behulp van een bichromaat-zwavelzuurmengsel.
Chemical Oxygen Demand=C.O.D.
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De zuurstofverzadigingswaarde
De hoeveelheid zuurstof, uitgedrukt in mg/1, die in water in contact met lucht bij
een bepaalde temperatuur en bij een barometrische druk van 760 mm kwik tot oplossingkomt, geeft deverzadigingswaarde weer.
Het zuurstofverzadigingspercentage
Het zuurstofverzadigingspercentage is deverhouding van het ter plaatse gemeten
zuurstofgehalte en de bij de gemeten temperatuur behorende verzadigingswaarde
uitgedrukt inmg/1.
Deonderverzadiging (deficit)
Onderverzadigingin %ishetverschiltussendeverzadigingswaardeenhetzuurstofverzadigingspercentage. Uitgedrukt in mg/1is onderverzadiging het verschil van de
bijdegemetentemperatuur behorendeverzadigingswaarde enhetterplaatsegemeten
zuurstofgehalte.
De zelfreiniging
Zelfreiniging is het vermogen van het water onder aerobe omstandigheden door
biologische activiteit afvalstoffen te verwerken en de bij dezeprocessen verbruikte
zuurstof door absorptie uit delucht weer aan tevullen.
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HOOFDSTUK IV

DE VERSPREIDING VAN AFVALSTOFFEN; THEORETISCHE
BESCHOUWINGEN

I. HET ONTSTAAN VAN EEN ZOUTGRADIENT

Een estuarium is te definieren als een (veelal trechtervormige) kom, gevuld met
water, waarin aan de landzijde zoet water toevloeit (het smalle gedeelte van het
estuarium), terwijl de zeezijde in open verbinding staat met de zee. De zoetwater- en
dezeeinvloed maken,dat het water in het estuarium op elkeplaats geacht kan worden
te bestaan uit een mengsel van zoet en van zout water. Er is een longitudinale zoutgradient aanwezig; het zoutgehalte neemt van de landzijde naar de zeezijde toe van
een gehalte van dat van zoet water tot dat van zeewater. Bij uitsluiting van menging
zou door het verschil in soortelijk gewicht van beide componenten een gelaagdheid
optreden. Als consequentie zou in het estuarium het zoete water van de rivier over
hetzoutewatervanhet estuarium kunnen gaan bewegen.Verticale menging verhindert
of verzwakt deze toestand. Oorzaak van menging is de turbulentie die in hoofdzaak
ontstaat door de getijdebeweging en mede wordt bepaald door de vorm van het
estuarium en derivierafvoer. Afliankelijk van de onderlinge verhouding van de rivierafvoer, de afmetingen van het estuarium en het getijverschil, zijn er estuaria dieeen
zeer sterke gelaagdheid vertonen en waar zelfs een scherpe zoutwig kan worden geconstateerd en andere, waar het waterinverticalezinhomogeen vansamenstellingis.
STOMMEL en P R I T C H A R D (59, 60) onderscheiden de estuaria naar deze gelaagdheid.
Zonder deliteratuur hierinverdertevolgen,kan opgemerkt worden, dat het estuarium
van de Eemsbehoort tot de groep van de ongelaagde (niet of weinig gestratificeerde)
estuaria, zoals hierna zal blijken (hoofdstuk v).
2. DE D I F F U S I E

Het bestaan van een longitudinale zoutgradient in de zeearm, waar aanvoer van
zoet water door een rivier plaats heeft, wijst op een landwinwaarts gericht transport
van zout water. Een dergelijk transport geschiedt door waterbewegingen die samenhangen met het estuarium en zijn getijdebeweging. Het fenomeen van deze waterbewegingen is o.m. door D O R R E S T E I N en OTTO (61)beschreven. Samengevat kunnen
de volgende factoren hiervoor aansprakelijk worden gesteld:
a. Een horizontale circulatie, o.m. veroorzaakt door plaatselijke vloed- en eboverschotten en faseverschillen in het getij in de parallelle stroomgeulen van het gebied
(figuur 21).
b. Een verticale circulatie (de z.g. estuarine circulatie) die ontstaat door de aan28

wezigheid van de longitudinale zoutgradient inhet estuarium. Door deze gradient en
de getijdestroom zijn in principe de factoren aanwezig voor het ontstaan van een
verticale gradient, het overelkaar heen schuivenvan lagenvanverschillende dichtheid.
Hieruitkomteenzeewaarts gerichtenetto waterbeweging indeoppervlaktelagen voort
en een landinwaarts gerichte netto beweging langs de bodem. Een en ander moet
resulteren in een verticale circulatiestroom.
c. Een uitwisseling als gevolg van een verschuiving van watermassa's in hoofdzaak
veroorzaakt door inhammen en platen, die de beweging vertragen, waardoor de desbetreffende watermassa een andere plaats in de getijdestroom gaat innemen. P R I T C H A R D (63) licht dit uitvoerig toe. Ook het door D O R R E S T E I N (80) aangegeven
fenomeen, betiteld met 'salinity drop', valt onder het begrip uitwisseling.
Het isbijzonder moeilijk,hetmengingsmechanisme vanhet estuarium- omschreven
met de horizontale en de verticale circulatie en de uitwisseling - dat enerzijds zorgdraagt voor de homogeniteit van het water op een zekere plaats en anderzijds de
verplaatsing van 'zeewater' naar binnen toe bewerkstelligt, scherper te omschrijven.
In de literatuur wordt het door het mechanisme teweeg gebrachte mengingseffect met
turbulente diffusie aangeduid, welke terminologie hier gevolgd zal worden. De mate
van turbulente diffusie wordt met een diffusiecoefficient omschreven.
De longitudinale diffusiecoefficient op zekere plaats x in het estuarium geeft een
hoeveelheid water weer die door het mengingsmechanisme indeeenheid vantijd door
de eenheid van oppervlakte in een dwarsdoorsnede over een zekere afstand in de
lengterichting, dus loodrecht op de dwarsdoorsnede, wordt uitgewisseld. De diffusiecoefficient wordt derhalve in de volgende eenheden uitgedrukt:
m3 x m
m 2 x sec.

= m 2 /sec.

3 . DE INITIELE V E R D U N N I N G

Afvalwater ondergaat bij het verlaten van de afvoerleiding een verdunning, aangeduid met 'initiele' verdunning. De grootte van de initiele verdunning wordt in sterke
mate beiinvloed door de diepte van lozing en de snelheid van de waterbeweging en zal
derhalve sterkvan hetgetijde afhankelijk zijn. Bijlozingen opzeekan deze verdunning
van grote betekenis zijn voor het voorkomen van opdrijven van geloosd afvalwater.
In het estuarium met vrij geringe diepte en beperkte breedte overheerst het verdunningseffect van het diffusieproces dat van de initiele verdunning in sterke mate.
Het begrip initiele verdunning wordt bij de bespreking van lozingen op estuaria
buiten beschouwing gelaten.
4 . HET BEREKENINGSMODEL

Reeds spoedig werd bij estuaria de bijzondere eigenschap onderkend, dat een
redelijke verspreiding van de afvalstoffen tot stand werd gebracht, ondanks het feit,
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dat ogenschijnlijk bij de getijdebeweging steeds eenzelfde watermassa het lozingspunt
passeert. Om voorspellingen te kunnen doen over de mate van verspreiding enverdunning en derhalve ook van het zelfreinigende vermogen, washet aantrekkelijk de
factoren die deze eigenschappen bewerkstelligen, in kwantitatieve zin te benaderen
en zein eenberekeningsmodel samen te vatten.
Een eerste model 'het getijdeprisma' werd uitgewerkt door K E T C H U M en medewerkers (62). De berekeningen bleken soms sterk af te wijken van de in de praktijk
gevonden cijfers. K E T C H U M zelf bracht in zijn model reeds correcties aan.Hijverdeelde hetestuarium in segmenten, waarbij hij aannam, datinde segmenten meteen
lengte van de getijdebeweging gedurende ein getijde volledige menging optrad.
STOMMEL (59)voerdevoor heteerst de diffusiecoefficient inhetberekeningsmodel in.
Hij benaderde deze coefficient uit deverdeling vanhetzoute water in het estuarium.
STOMMEL wasmet P R I T C H A R D (60)vanmening, dathetdoor hem gebruikte model
alleen toegepast kanworden voor estuaria dieinverticale zinhomogeen van samenstelling zijn. Het netto-effect van de mengingsprocessen komt dan alleen in de
longitudinale richting totuiting.D O R R E S T E I N en OTTO (61)stelden eenberekeningsmodel op voor de Eems-Dollard, gebaseerd op datvan STOMMEL. P R I T C H A R D (63)
en KENT (64) hebben in laterejaren eveneens aanvullingen gegeven ophetwerkvan
STOMMEL. Ookin hetDeltarapport (65) werden aangaande het zoutgehalte in de
Rotterdamsche Waterweg, beschouwingen gebaseerd op dit model, opgenomen.
P R E D D Y (66)kwam volgens een geheel andere interpretatie van de getijdebeweging
dandievanSTOMMEL toteenberekeningsmodel voor deTheems,terwijl B O W D E N (67)
uitging vande diffusie als een driedimensionaal proces en de berekeningen hiervoor
opstelde.
4.1 De toetsing vanhet berekeningsmodel
In zijn in 1959 verschenen publikatie merkt PEARSON (68)voor de Amerikaanse
omstandigheden op, dat nog slechts weinig berekeningsmodellen op praktijkschaal
werden getoetst. Teveel werd volgens deze onderzoeker volstaan met een toetsing
aan eenhydraulisch model, waarover ook SIMMONS (8)en KENT (64) mededelingen
doen.
In het hier besproken onderzoek isaan de hand vanhet keukenzout, een stof die
van nature in het estuarium voorkomt, de waterbeweging in het estuarium getoetst
(hoofdstuk x).Hetverdient aanbevelingditzelfde nogmaalsteherhalen,maardanmet
een op kunstmatige wijze in hetestuarium gebrachte stof.
4.2 De voortoetsing tegebruiken indicatorstof
Deze stof, in de Amerikaanse literatuur aangeduid als 'tracer', moet een 'conservativesubstance' (68)zijn, datwilzeggeneenstof, diegedurendelangetijd alszodanig
in water intact blijft. In verband metdeuitvoerbaarheid vandeproef moet deze stof
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in grote verdunningen temeten zijn, daar anders dete lozen hoeveelheden te groot
zoudenworden.Enkeleindicatorstoffen werdentotnutoebijproeflozingen gebruikt.
Het zijn o.m.radioactieve verbindingen enkleurstoffen alsfluorescineenrhodamine
enhetgedroogdesulfietloog,afkomstigvandecullulosefabricage.IndeEems-Dollard
werdinjuni 1963 eenproeflozingmetrhodamine Buitgevoerd.Integenstellingechter
methetgeenindeliteratuur overdestabilitieitvanrhodamine B isvermeld,isindeze
proef onder estuariumomstandigheden gebleken, datderhodamine zich onder meer
doorafbraak endoor adsorbtievrijsnelaandewaarnemingenonttrok. Deresultaten
vandezeproefzullenineenapartenotawordenbehandeld. Ookzalindezenota(69)
verslag worden uitgebracht over de uitkomsten van de eerdergenoemde uitvoerige
berekeningen betreffende het verloop van het zoutgehalte in het estuarium ende
toetsingaandehandvandeindejaren 1959t/m1962verzameldezoutgegevens.Inhet
rapport, dathier wordt besproken, is gebruik gemaakt vanenkele vandeze laatste
uitkomsten. (ziehoofdstukx).
5. DE GEBRUIKTE DIFFUSIEVERGELIJKING

Een uitvoerige behandeling vande gebezigde diffusievergelijking wordt eveneens
geacht niet te passen in het raamwerk vandit rapport. De berekeningstechniek is
gebezigd als middel om inzicht te verkrijgen in de uiteindelijke verdeling over het
estuariumvandeopeen punt geloosde organischestof.Daarbij isdankbaar gebruik
gemaakt vandevoorlopig voor intern gebruik gebezigde nota (69)opgesteld door
SCHSNFELDenVANDAM,(69)(FysischeAfdelingvandeDirectie Waterhuishouding
en Waterbeweging indeRijkswaterstaat). Voor eenuitvoerige behandeling vanhet
mathematische gedeelte, datnuwordt besproken, zijnaar deze nota verwezen.Verschillendegedeeltenindezenota kwamennaonderlinge discussiemetschrijver dezes
tot stand, toen onder meer gebleken was,dat eenbehandeling vanhet stationaire
gevalonvoldoende was(ziehoofdstuk x, 1).
Bijdebehandelingvaneenwiskundig modelishetuiteraard noodzakelijk deverschillende grootheden teschematiseren.
In deberekenigen werd denatte doorsnede alsgegeven ingevoerd. Deze werdop
elkeplaatsinhetestuarium zogoed mogelijk benaderd. InhetWaddengebied nabij
Borkummoestechterookwordenaangegeven,welkdeelvanhetwadtothetestuarium
wordt geachttebehoren.Dekeuze(ziefiguur9)isarbitrair.
Geen rekening werd gehouden metverhoogde en verlaagde hoog- en laagwaterstanden,metdemaaninvloed enz..Deberekeningen zijn opgezet op cijfermateriaal,
datverwerkt werdnaar detoestand vanhalftij. Hierbij isdevloedweggelijk gekozen
aan deebweg,watinwerkelijkheid niethetgevalis.
Een andere schematisering, aantrekkelijk voor de wiskundige behandeling, isde
beoordelingvanhetestuarium'instationairetoestand'.Destationairetoestandwordt
ook welaangeduid metdetermenevenwichtstoestand enpermanentetoestand.Indit
rapport zal de term stationaire toestand worden gebruikt. Hiermede wordt een
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toestand aangegeven, waarbij op iedere plaats in het estuarium de concentratie van
netbeschouwdediffusaat (eengeloosdestof,ofhetinzeewateraanwezigekeukenzout)
metdetijdgeenveranderingenmeerondergaat.Eenzodanigetoestanddoetzichvoor,
alsderivierafvoer gedurendemaanden constant isenookdecontinuelozingnietaan
variaties onderhevig is. Constante rivierafvoeren kunnen zowel bij hoge als bij lage
debieten voorkomen.
Samenhangend met het debiet tijdens perioden van constante afvoer, kunnen
gradientenliggendopverschillendconcentratieniveauwordengemeten.Destationaire
toestand moet als een denkbeeldige toestand worden beschouwd; hij komt in de
praktijk nietvoor.Inhetnajaar 1962(ziefiguur18),werdechtereengoedebenadering
ervan gemeten. Door het stellen van het denkbeeldige stationaire gevalworden vele
berekeningen en beschouwingen aanmerkelijk vergemakkelijkt. Bovendien zullen de
uitkomsten van een niet-stationaire situatie steeds schommelen tussen die van met
zorg gekozen stationaire situaties. Voor het hier behandelde onderzoek moestzowel
het stationaire als het niet-stationaire geval in debeschouwingen worden betrokken.
De stationaire situatie, het beste geschikt voor eenvereenvoudigde berekening,leent
zich niet voor berekeningen van verdelingen, waarin tevens de factor afbraak moet
worden bezien.
Zoals reeds werd opgemerkt, wijst een aanwezige zoutgradient op een transport van zout landinwaarts. Het netto-transport is de resultante van het transport,
verricht door derivierafvoer (het advectieve transport) envan dat van de turbulente
diffusie (hetdiffusieve transport).Passeert eenhoeveelheid stofvan Pkgper seconde
eendwarsdoorsnede van het estuarium, dan geldt:
P=advectief-transport plus diffusief-transport.
Het netto-transport, veroorzaakt door het advectieve en het diffusieve transport,
kan alsvolgtin mathematische vormworden gebracht:
(1)

P(x,t) =

-A(x)K(x)—^^+R(x,t)C(x,t)
8x

Deconcentratiesvan debeschouwde stof veranderen met detijd volgens:

AM*£M.-»M-A(li)°M

(2)

Ot

OX

T

In (1)en(2)is:
x
=delengtecoordinaat.Indevolgendebeschouwingenisxinzeewaartserichting
positief gekozen;
C(x,t)=de concentratie van het diffusaat (kg/m3);
P(x,t)=het transport van de beschouwde stof (kg/sec.) in de positieve x-richting.
A(x) =denatte doorsnede (m2);
R(x,t)=het netto-watertransport in depositieve x-richting (m3/sec);
K(x) =dediffusiecoefficient (m2/sec.);
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T

=de nepereringstijd voor het geval (exponentiele) afbraak plaatsvindt (seconden). Dit is de tijd, die nodig is om een stof tot het i/e-de deel van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid af te doen breken.
In de literatuur wordt K tot nu toe steeds als afhankelijke van R aangegeven.
Theoretisch gezienisditook zo.R draagt echter slechtsin onbetekenende mate aan de
stroomsnelheden in het estuarium bij. Het mengingsmechanisme, dat de diffusiecoefficient K bepaalt, kan daarom nietvan R afhangen. In deberekeningen in hoofdstuk x is echter wel een zekere verhoging van K bij grotere afvoeren naar voren
gekomen. Eerder dan aan een causaal verband met de rivierafvoer, moet hier worden
gedacht aan de invloed van depressieactiviteit. Door wind ontstaat soms een aanmerkelijk van het gemiddelde afwijkende waterbeweging (verhoogde en verlaagde
waterstanden), alsmede een verhoogde turbulentie op kleinere schaaJ, waardoor het
diffusieve transport in zekere mate zal toenemen. De depressieactiviteit gaat in het
algemeen samen met grotere regenval en dus hogere afvoeren. Hoewel K toeneemt bij
een stijgende R ishet dus niet nodig, een rechtstreekse samenhang aan te nemen.
In het hiernavolgende zijn de oplossingen gegevenvan de differentiaalvergelijkingen
(i) en (2) voor de stationaire toestand zonder afbraak (T= 00) en een beschouwing
van de niet-stationaire situatie met en zonder afbraak en de stationaire met afbraak.
5.1 Het stationaire geval zonder afbraak (T= 00)
Zoals in de inleiding reeds vermeld, geldt voor dit geval dC/dt=o. Bij de behandeling van het verbrede estuarium hangt R niet van x af, zodat uit (1) ontstaat:
(3)

P = -A(x)K(x)—

dC
+ RC(x)
dx

waarin P ^ o en R^O. Deze vergelijking is nader te preciseren voor een puntbron in
X= XB.

(3a)

dC
- A(x)K(x) — +RC(x) = P
dx

voor x > xB

(3b)

- A(x)K(x)—

dC
+ RC(x) = 0
dx

voor x < xB

Bij bekende P, R, A(x) en C(x) is K(x) te bepalen.
(4a)

..

K (x) =

RC(x)-P
—-

, „ dC

voor x > xB

A{x) —
dx
(4b)

,.
K (x) =

RC(x)
—

voor x < xB

A(x)—
dx
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Is het diffusaat keukenzout uitzee(concentratie S(x)),waarvan debron op + oo ligt,
dan isformule (4b)alsvolgtte schrijven:
K(x) =

(5)

RS(x)

'w5
BijbekendeK(x)zijn verschillendestationaireverdelingen gemakkelijk teberekenen.
De oplossing van de differentiaalvergelijking, genoemd onder 3a, kan daartoe in de
volgende analytischevorm worden geschreven:
P (
P") *.U«)K«)
C(x)= - + | C ( x 0 ) - - | e *

(6)

C(x) is volgens (6) volledig bepaald, als voor een punt x0 de concentratie C(x0)
gegevenis.Voorelkdiffusaat isonafhankelijk vandemetingeneenpuntaantewijzen,
nl.hetpuntx= +00,waardeconcentratiesvanhetdiffusaat, geloosdinhetestuarium,
0envanhetkeukenzoutinzee,Szeebedragen.Voordepuntbronwordtdangevonden:

-J

C(x,P,K) = - ( l - e

(7a)

-J

<ti

MOW)

voorx ^ xB

a

A(i)K(.t)

x

(7b)
C(x,P,R) =C(xB)e
Voor het keukenzoutgehalte geldt(7b):

-J

)

voorx ^ xB

MOW)

(8)

S(x,£) = Szeee

Bij

Imm =/w,

voor elke x

X

gaan 7at/m 8overin
-(i-e-RIM )
R

(9a)

C(x,P,R) =

(9b)
(10)

C(x,P,R) =C(xB)e-*<«»>-'<*"»
S(x,R)

voor x ^ xB
voor x £ xB

-Rl(x)

Onder stationaire verhoudingen hangen dusdeconcentraties ineenvast punt xinde
gevallen(9b)en(10)exponentieelvan Raf. Openkellogaritmischpapiermoetendan
voor de verschillende plaatsen x rechte lijnen worden verkregen die voor het geval
van het keukenzout de S-as in Szee snijden. Indien men over gegevens beschikt die
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aan dezeeisvoldoen, dan volgt uit de helling van de rechtelijn de waarde van I(x)
voor het betreffende punt x. In de praktijk van het Eemsonderzoek kwam uiteraard
alleen de zoutverdeling voor deze behandeling in aanmerking. De betreffende lijn
(u)

InS(x, R) =-I(x)R

+InSzee

werd voor geen enkele x gevonden, zoals blijkt uit de behandeling van het cijfermateriaal onder meer in figuur 40. Het is niet mogelijk I(x) en daarmede K(x) op
dezewijzevoldoendenauwkeurigtebepalen.Daarvoor ishetnodighetniet-stationaire
probleem te bezien. In verband met de behandeling van de factor afbraak is dit
trouwens 00k noodzakelijk.
5.2 Hetniet-stationairegevalmetenzonderafbraakenhet stationairegevalmetafbraak
Voorhetgeval,waarbij onderoverigensstationaireverhoudingenafbraak (b.v.van
organische stof) plaatsvindt, is een behandeling volgens de onder 5.1 aangegeven
formules niet mogelijk, maar moet de berekening stapsgewijs worden uitgevoerd.
Dit dient 00k te geschieden, als de beschouwingen worden betrokken op nietstationaire verhoudingen onder meer veroorzaakt door variatie in de rivierafvoer en
daarmede in dezoetwateraanvoer naar het estuarium.
De formule voor stapsgewijze berekening volgt uit de differentiaalvergehjkingen,
door daarin de differentialen door eindige differenties Ax en At te vervangen en het
estuarium dienovereenkomstig in eindige segmenten in te delen. Zij Axn de lengte
van het n-de segment, A n n + 1 en K n n + 1 respectievelijk de A- en de K-waarde voor
hetgrensvlaktussenhetn-deenhet(n+i)-desegment,danis volgens(1)hettransport
door het grensvlak van het n-de naar het (n +i)-de segment gedurende de korte
tijdsduur (ti;tj+zft) bij benadering gelijk aan
(12)

P(*„,„+ !,ti)At = - An,n + !Kn_n+ !—-——
$(Ax„+Axn +1)
[ R(s„,tt)C(x„,tt) +R(xm+ 1,t,)C(x„+1,tt)
2

Hetzelfde geldt, met vermindering van de rangnummers met 1, voor het transport
van het (n— i)-denaar het n-desegment. Detoeneming van dehoeveelheid diffusaat
inhetn-desegmentinhetbeschouwdetijdsintervalAtisgelijk aan(Pn_ 1>n—Pn>n+^)At
('ingaand' minus 'uitgaand' transport, welke beide zowel positief als negatief kunnen zijn) endetoeneming van de concentratie is gelijk aan dit bedrag gedeeld door
het volume Vn=(meestal) A(xn)Axn, als de afbraak nog buiten beschouwing wordt
gelaten. Deze aanschouwelijke redenering geeft hetzelfde resultaat, als het formed
opschrijven van (2)in differentievorm voor T= 00:
(13)

c„(ti+At) -

CM=P"'B;;~P"-'-"
A(x„)Ax„
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Met deinnavolging van DORRESTEIN en OTTOin tevoeren verkorting (zie61):
\l4)

u

n,n+i - TTA

\

T~A

i(Jxn+Axn

+1)

(waarin D*=uitwisselingscoefficient), wordt (13)met(12):
(15)

Ca(t,+At)-Cu(td

=

=[i*(x.,O(c._i(<i)-c.+1(*0)+ "S

{Dmn{cm{td-cM)y\~

m=n—l

Dezeuitdrukking isgelijk aan vgl.(1)opbiz.90vandepublikatie van DORRESTEIN
en OTTO(61). De 'uitwisselingscoefficiSnt' D blijkt daarbij vandegekozenverdeling
Axa af tehangen enisdus geen fundamentele constante, zoals de diffusiecoefficient.
Bij invoering van de afbraakterm kan nu de oplossing worden gekozen door
DORRESTEIN en OTTO aangegeven met de 'basisoplossingen'. Hierbij wordt een
enkelvoudigeinjectie van het diffusaat gegeven aan het begin en wordt de verdeling
van degemjecteerde stof op detijd t berekend, terwijl daarnaast bij een bekende afbraakfactor is na te gaan, welk deelvan het diffusaat na afbraak, op de tijd t nog
resteert. Omuitdebasisoplossingen het gevalvan eenconstante continuelozingvan
onbeperkteduur teberekenen,zoudeintegratieervanzichtott = 00 moetenuitstrekken;indepraktijk komtdit erechteropneer,dat desommatiezolangmoetworden
voortgezet, tot datdeveranderingen verwaarloosbaar zijn. Terwijlzonder afbraak de
berekeningvandestationaireverdelingbijbekendeK(x)eenvoudigis,isdaarentegen
bijafbraak deberekeningvaneenstationaireverdelingdemeestbewerkelijke vanalle
verdelingen dievan dezelfde lozing afstammen.
In beginsel kan, zoals reeds vermeld, met een computer een berekening van de
verdeling van een aan afbraak onderhevige stof zonder complicaties worden uitgevoerd, bij niet constante rivierafvoeren. Aangezien echter de zuurstoftoestand werd
berekend voor de ongunstigste omstandigheden gedurende de campagneperiode,
werdendeberekeningenalleenvoor constante lagerivierafvoeren verricht.
6. DE TOEPASBAARHEID VAN DE GEBRUIKTE DIFFUSIEVERGELIJKING VOOR
DE BEREKENING VAN DE VERSPREIDING VAN AFVALSTOFFEN EN VAN DE
B.O.D.

Detheoriegaatuitvanverspreidingvanopgelostestoffen. Infeitekomenorganische
stoffen inafvalwater slechtsvoor eengedeeltevoor alsopgelostmateriaal.Eenander
deelwordtalszwevendmateriaalaangetroffen. Deopgelostestoffen zijnin hoofdzaak
de veroorzakers van het biochemische zuurstofverbruik; de zwevende dragen in
relatieve zin slechts voor een klein deel hieraan bij. De theorie zou derhalve slechts
* D werd in de verdere behandeling niet meer gebruikt. Verwarring met D = deficit (hoofdstuk
ix, x en xi)isniet mogelijk.
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voor eengedeeltevan de organische stoffen gelden.Zoalsin hoofdstuk v m nader is
uiteengezet, wordt gedurende de B.o.D.-reactie echter ook de opgeloste organische
stof in een biologische vlok, dus in zwevend materiaal, omgezet. Zolang dit als
zwevendmateriaalvanzekeredeeltjesgrootte inhetwater aanwezigblijft, zaldevoor
opgeloste stoffen gebezigdetheorieookvoor dezeomstandigheden gelden.In hoofdstuk v,3isechter betoogd, dat het gevormdeactiefslib zich aan de in het estuarium
aanwezige klei-humusvlok zal binden, waardoor een zwaardere vlok zal ontstaan.
EengedeeltevandezevlokzalzichdoorbezinkingindeDollardaandewaarnemingen
onttrekken. Het is niet uitgesloten, dat door dezebinding eenverlies aan B.O.D.zou
wordengeconstateerd enindeberekeningen dientengevolgeeencorrectiezoumoeten
worden aangebracht.
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HOOFDSTUK V

HET EEMS-ESTUARIUM

1. KLIMATOLOGISCHE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS
DORRESTEIN (71)verzamelde gegevens over deklimatologischeenhydrologische
verhoudingeninhetestuarium.Vandezegegevensisinditrapport dankbaar gebruik
gemaakt.Teraanvullingdienen nogdevolgende,genoemdonder 2,3,4en5.

2. DE AFMETINGEN

Een estuarium meteengrote zelfreiniging dankt deze eigenschap onder meeraan
hetvermogenafvalstoffen snelteverspreidenendaardoor teverdunnen.Ditvermogen
wordtmedebepaalddoordeafmetingen vanhetestuarium.Infiguur9iseenoverzicht
gegeven vanhetgedeeltevanhetestuarium datindebeschouwingen is betrokken,
te wetendeDollard, debenedenloop vandeEems(terhoogtevandeGeisedam)en
het estuariumgedeelte terhoogte vandeplaten Paap enHond metdestroomgeulen
Bocht vanWatum enOost Friese Gaatje dieindebenedenloop vanhetestuarium
overgaaninrespectievelijk deOudeWester EemsenhetRanselgat. HetDuitsewadgebied tenoostenvanBorkumenhetaanRottumeroog grenzende Nederlandsewad
is niet tot het estuarium gerekend, hoewel de randgebieden ongetwijfeld bij zullen
dragentotdeturbulente diffusie inhetestuarium.Voordebenaderingvande lengte,
denattedoorsneden,deoppervlakteenhettotaal bergend vermogen, werdende zeekaarten, vermeld onder deliteratuuropgave 72,gebezigd. Degegeven maten hebben
betrekkingophetverbredeestuariumincl.deDollard. Overhetriviergedeelteaande
Duitsezijdevanhetestuarium envandeDollard afgescheiden door destrekdam,de
z.g. Geisedam, zijn geengegevens verschaft.
2.1 De lengte
Het estuarium heeft, gemeten langsdestroomdraad door hetOost Friese Gaatje
vandelandpuntvanReideterhoogtevanBorkum(w.p.75),eenlengtevanongeveer
42km.LangsdestroomdraadvanhetSchanskerdiepisdeDollardongeveer15kmlang.
De geografische afmetingen vandeDollard tussen dedijken zijn ongeveer 10bij
10km.Indehiernavolgende figuren is,indien niet anders vermeld, steedsuitgegaan
van de vermelde lengtematen. De berekende en demet behulp van de zeekaarten
gemeten maten, zijn infiguur 11samengevat.
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TOTALE BERGING
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Figuur I I De afmetingen van het Eems-estuarium.
Voor de berekeningen is als niveau aangehouden het gemiddelde zeeniveau Delfzijl
= — i cmN.A.P.
Figuren Thesizeof theEemsestuary.
Theaverage sealevelat Delfzijl(— I cm NewAmsterdamOrdnance Datum) was chosen
asastandardlevelfor the calculations.
A
•

• natte doorsnede wet cross-section
• natte oppervlakte,cumulatief wetsurfacecumulative.
•x totale waterberging,cumulatief total water volumecumulative.

2.2 Denatte doorsnede
De bepaling van de natte doorsnede evenals die van het totale waterbergende
vermogen is moeilijker, omdat niet duidelijk is, in hoeverre het Duitse wad en het
Nederlandse wad gerekend moeten worden tot het estuarium te behoren. De begrenzing van het estuarium werd gekozen, zoals aangegeven door de onderbroken
lijnen die van Borkum en Rottumeroog uitgaan (figuur 9). Tevens werd bij debepalingen van deze grootheden uitgegaan van de toestand bij gemiddeld zeeniveau
(voor Delfzijl —1 cmN.A.P.). Op de kaart lijkt het, alsof een stroomgeul, de z.g.
WesterBaljeophetDuitsewad,eenbelangrijk volumevertegenwoordigt.Ditisniet
het geval. Deze geul is bij laag water b.v. niet bevaarbaar. Met inachtneming van
genoemde grenzen, neemt de natte doorsnede van het estuarium van de punt van
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Reide tot aan het stroomgat tussen de eilanden Borkum en Rottumeroog toe van
ca. 12 500m2 tot ca. 60000m2.
2.3 De oppervlakte
VanafNieuweStatenzijl totDelfzijl treedtindeoppervlakteuitgezettegendelengte
eenstijging opdievanDelfzijltotBorkumperlengte-eenheid groteris.IndeDollardis
debepalingvandeoppervlaktevrijmoeilijk.DeDollardstroomtbijlaagwaterbijnaleeg
en isbij hoogwater voor eengroot deelgevuld.Hetprofiel ishier zeer onregelmatig.
Deberekeningvandeoppervlaktenbijdeverschillendezeestandenmetbehulpvande
lodingskaarten zalsteedseenbenadering blijven. Bijlaagwater werd een oppervlakte
van ca. 16xio 6 m2, bij hoogwater van ca. 88xio 6 m2 gemeten. Hetverloop van de
oppervlaktelijn uitgezettegendelengteisindeDollard onzeker.Deoppervlaktevan
het geheleestuarium incl. de Dollard isuit de grafiek af te lezen en bedraagt tot de
hoogteBorkum ongeveer 370xio 6 m2.
2.4 Het totale waterbergende vermogen
Het waterbergende vermogen isgedefinieerd alsde totale hoeveelheidwater diein
het estuarium bij gemiddeld zeeniveau (—1 cmN.A.p.) wordt geborgen. Het volume
van het estuarium ondergaat van binnen naar buitengaand een sterke stijging. Het
bergende vermogen van de Dollard werd benaderd op 66xio 6 m3. Het gehele
estuarium incl.de Dollard heeft eenvolumevan rond 1700xio 6 m3.

TABEL IIIA

ZoetwaterafvoerenvanderivierdeEemsterhoogtevanEmden,berekendalsmaandgemiddeldenin
m8/sec.
jaar

maand

1959

i960

januari
februari
maart
april

—
—
—

mei
jum

30
21

juli
augustus
September
oktober
november
december

19
19
17
16
23

77
101
123
229

24

387

40

47
62
56
34
27
22
20

1961

1962

231

315
356
156
245
122

379
211
232
153
112
87
117
87
91
174
468

63
71
51
59
50

—

2.5 De variatie in de waterafvoeren vande rivier
In de rivier de Eems treden, samenhangend met de weersomstandigheden, grote
schommelingenindewaterafvoeren op.Tabel i n Ageeft demaandgemiddelden van de
zoetwaterafvoeren van de rivier ter hoogte van Emden voor de periode mei 1959
t/m oktober 1962. Deze waterhoeveelheden werden gebruikt bij de berekeningen in
hoofdstuk x.
3. DE SLIBBEWEGING

3.1 De herkomst vanhet slib
In het waddengebied en het estuarium is steeds slib*, een klei-humusvlok, in
beweging die, o.a. afhankelijk van het weer en het getijde, een variabele troebeling in
hetwaterveroorzaakt.De vlok kan op platen en banken tot bezinking komen (landaanwinning), maar 00k bij slecht weer opnieuw worden opgewoeld en in beweging
worden gebracht. Verschillende onderzoekers, o.a. CROMMELIN (73), FAVEJEE (74),
DE SMET en W I G G E R S (75,76), stelden aan de hand van steeds andere indicatoren
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Figuur 12 Hetverband tussen dedoorzichtigheid en het
gehalte aan zwevendestof.
Periodejanuari t/m maart 1962;oppervlaktemonsters.

* In afwijking van dein dezuiveringstechniek gebezigdeaanduiding 'slib' voor 'actiefslib' en 00k
voor slijk, waarmede een in zekere toestand van mineralisatie verkerend (rest) produkt van het
biologischeafbraakproces wordt aangeduid, slaat het woord slib hier op een vlok samengesteld uit
eenklei-eneenhumusfractie, dieonderlingdoorelektrischekrachtenzijngebonden.De humusfractie
kan zijn ontstaan o.m. door afsterving van organismen die in het estuarium of op het wad leven.
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vast, dat de in de Dollard aanwezige sedimenten van marine oorsprong zijn.
POSTMA (77) is daarentegen op grond van studien o.m. over het fosfaatgehalte
van het inbeweging zijnde slib van mening,dat het slibin hoofdzaak door derivier
wordtaangevoerd.VAN STRAATEN(78)laatechterineensamenvattinggeenverschil
van mening bestaan over de marine herkomst. Hij maakt bij deberekening over de
slibafzetting in de Dollard duidelijk, dat slechts een klein gedeeltevan het sediment
vanfluvialeherkomst kan zijn. In het estuarium moet daarom een gemiddelde slibbewegingplaatshebbendie landinwaartsisgericht.VAN STRAATENenKUENEN(79)
beschrijven het mechanisme van de verplaatsing naar binnen toe. Waargenomen
werd,dat destroomsnelheid nabij debodemtijdens devloed groter isdan tijdens de
eb.Gedurendedekenteringenheeft steedsbezinkingvanhetslibplaats.Hetondergaat,
gerekend over de duur van eenvol getijde, een netto-verplaatsing in landinwaartse
richting.Het gehalte aan slib veroorzaakt eentroebelingvan hetwater die alsdoorzicht werd gemeten (hoofdstuk in, 3.3).Eenveel gebruikte meetmethode is00k die,
uitgevoerd met behulp van de secchi-schijf (80). Gedurende het onderzoek werden
gegevens over de troebeling verzameld. Ze zijn van nut bij de beoordeling van de
slibbeweging.
3.2 De troebeling
Zoalsin hoofdstuk m,3.3isvermeld,isdetroebelingafgelezen alscmwaterkolom.
Om vergelijkbaarheid te verkrijgen met het gebruik van andere meetapparatuur, is
een verband gezocht tussen de op deze wijze weergegeven troebeling en het gehalte
00ORZICHTIGHEID
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Figuur 13 Het verband tussen de doorzichtigheid van het water en de plaats in het estuarium;
gegevens September t/m december 1960-1961;oppervlaktemonsters.
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aan droge stof. Dit laatste werd als droogrest gemeten, nadat het monster slib met
gedestilleerd water was uitgewassen. Figuur 12 laat dit verband zien. Bij geringe
troebelingisvaneenongeveer lineairverband sprake.Ditverband bestaat echterniet
meerbijsterketroebeling.Dezeergrotespreidinginhetcijfermateriaal diedanwordt
verkregen, is blijkbaar het gevolg van het voorkomen van deeltjes van sterk uiteenlopendegrootte(77).Ditwordto.m.veroorzaakt doorhetfeit, dathet cijfermateriaal
afkomstig is van verschillende plaatsen in het estuarium. Figuur 13geeft een beeld
vanhetverloopvandetroebelingoverdelengte-asvanhetestuarium.Detroebelingis
het grootst in het gebied van de Dollard enter hoogte van delandpunt van Reide,
zoals 00k is waargenomen door POSTMA (77) en anderen. Dit gebied is aangeduid
als de troebelingszone. Er is een duidelijk verschil in doorzichtigheid tussen het
buiten- en het binnengedeelte van het estuarium. Er blijkt een grote spreiding in het
cijfermateriaal aanwezig. Deze spreiding ontstaat mede door de afhankelijkheid van
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Figuur 14 Hetverloopvan de doorzichtigheid methet getijde.
waarnemingspunten 98 en 56; 28april i960;
B
E

LW

5

3

I KW I

3

5 LW

begin meting;
einde meting;
oppervlakte;
•* bodem;
laagwater;
L.W.
H.W.
hoogwater.

detroebeling van het getijde. Figuur 14laat dit verband zien.In dezefiguur isgedemonstreerd, hoe op het w.p.56op 28april i960detroebeling in de oppervlaktelaag
uiteenliep tussen ca. 6cm doorzichtigheid bij halftij enca. 15 bij hoogwater. Op het
moment van laagwater bedroeg dedoorzichtigheid 11cm.Alleen aldoor devariatie
van de troebeling gedurende het getijde, kan de doorzichtigheid op 6enplaats zeker
10 schaaldelen uiteen liggen. Hiermede is een groot gedeelte van de spreiding in
figuur 13verklaard.
Het verschil in troebeling tussen hoogwater en laagwater (resp. 15cm en 11cm
doorzichtigheid) geeft eniginzichtindebestaandetroebelingsgradient overdelengterichting. De verwerking naar de toestand van halftij heeft hier minder zin. In feite
zouden de gegevens onder dezelfde tij-omstandigheden moeten worden verzameld,
een taak, die niet uitvoerbaar is. Het is echter gevaarlijk op gegevens van enkele
bemonsteringstochten conclusies te baseren, zonder rekening te houden met het
getijde (zie POSTMA77).
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3.3 Debetekenis van deslibbeweging inverbandmetdelozing vanafvalwater
Overhetlandinwaartsgerichteslibtransportbestaatthansgeenverschilvanmening
meer.
Bijhettot standkomenvandeveenkolonialeafvalwaterleiding, zalindecampagne
rond ioootondrogestofperetmaalnaarhetestuariumwordengevoerd.Eengedeelte
hiervan zalbiologischworden afgebroken. De rest, ongeveer eenderde,zalin eerste
instantie als afbraakproduct van de biochemische reactie in de vorm van 'actiefslib'
inhetestuariumachterblijven.Hetisechteraannemelijk,datspoedigbeideslibsoorten
zichtot6envlokzullenverenigen.Desamenstellingvandezevlokzalweinigverschillenvan die van deklei-humusvlok (zievoetnoot, pag.41).Hoezal de gedurendede
campagne dagelijks met de leiding afgevoerde hoeveelheid droge stof nu de slibtoestand in het estuariumbeinvloeden?
Deze vraag behoeft geen uitvoerige behandeling. Hier is nl. een vergelijking te
trekken met het proces van de vorming van het klei-humuscomplex in de grond,
waar organische stof, in zekere vorm van mineralisatie verkerend, zich als colloid
aan het kleicolloid bindt. Eenzelfde bindingzal in het waterigemilieu van het estuarium optreden bij de hogere concentratie aan elektrolyt. Dit betekent dus, dat de eventueel lichte - actiefslibvlok, afkomstig van de biochemische afbraakprocessen
van het afvalwater, en bestaande uit anorganische stoffen enhumusachtig materiaal,
door debindingaan de'klei'vlok overgaatineengoedbezinkbarevlok.Hetzalinde
Dollard tot afzetting kunnen komen.In deevenwichtstoestand zalzichperdagdoor
bezinkinggemiddeldevenveelslibaan dekringloop onttrekken, alsdoor deverschillendebronnen (zee,rivier enafvalwaterleiding) wordt aangevoerd. Omeenindruk te
gevenvandehoeveelheden slibdieinbewegingzijn,zijvermeld,datgemiddeldinhet
binnengedeeltevanhetestuariumgelegenbovenDelfzijl, rond20000toninzwevende
toestand verkeert. POSTMA (77)berekende, dat derivier deEemsbij een afvoer van
190m3/sec.opzekeremeetdag650ton slibper etmaal afvoerde. Deaanvoer vanslib
door de veenkoloniale leiding bedraagt dus ongeveer de helft van die van de rivier.
Dezehoeveelheid heeft slechtseengeringebetekenistegenoverdegrote hoeveelheden
diein het estuarium in zwevendetoestand worden aangetroffen, op voorwaarde, dat
de eigenschap van de bezinkbaarheid van de klei-humusvlok door de aanvoer van
organischeafvalstoffen geensterke veranderingen ondergaat.Inde voetnoot,pag.41
werd de verwachting uitgesproken, dat dit inderdaad niet het geval zal zijn. Deze
uitspraakiso.m.gebaseerdoponderzoekingenbetreffende desamenstellingvanuitde
Dollard op verschillende afstanden van de sluizen van Nieuwe Statenzijl afkomstige
monsters slib die in een serie wijdmondseflessentot sedimentatie waren gekomen.
Delozingvanhetveenkoloniale afvalwater zaltenaanzienvanhetslibvraagstukgeen
invloedopdeslibconcentratieinhetestuariumwater hebben.Metnameiseennadelige
beiinvloedingvan dekwaliteit vanhet badwater bij Borkumdoor lozingen van afvalwater in het binnengedeelte van het estuarium, uitgesloten te achten.
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HOOFDSTUK VI

DE ZOUTTOESTAND VAN HET ESTUARIUM

Belangwekkende beschouwingen in kwalitatieve zin aangaande de zouttoestand,
werdenreedsdoor DORRESTEINendoor KAMPS, DORRESTEINen OTTObehandeld
(80, 81).Het onderstaandewileenaanvullingzijn vandezekwalitatievebeschouwingen.
I. HET VERLOOP VAN HET ZOUTGEHALTE IN VERTICALE RICHTING

Als voorbeeld van het verloop van het zoutgehalte gedurende het getijde zijn in
figuur 15 een drietal getijdemetingen, die voor de desbetreffende meetplaatsen vertegenwoordigend zijn, in grafiek gebracht.
Tijdens de eb en bij laagwater blijkt het zoutgehalte bij de bodem in het gehele
estuariumietshogertezijn dan aandeoppervlakte.Er isderhalvesprakevanenige
inhomogeniteit ofte welvan een geringestratificatie. Dit isnog het meestsprekend
opw.p.98eninminderemate,doch00kduidelijk,opw.p.84en66.Meernaarbuiten
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Figuur 15 Zoutgetijdemetingen.
Om de resultaten van verschillende metingen te kunnen vergelijken, zijn dezeuitgezet,alsofdemetingen bijhoogwater waren
begonnen.Inwerkelijkheid begonb.v.demetingop28aprilom
6uur 'sochtends,ca3 uurnahetnachtelijkehoogwater enwerd
tot 18 uurvoortgezet.Opdiedagwashetomstreeks 15uurweer
hoogwater.
o

waarnemingspunt Oost Friese Gaatje;
waarnemingspunt Bocht van Watum;
oppervlakte;
bodem.
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op de waarnemingspunten 59 en 71 treedt gedurende het gehele getijde een goede
verticale menging op.
Direct na het doorzetten van devloed isop allepunten destratificatie verdwenen.
Indeperiodevanruim6enuurnakenteringlaagwatertotruimeenuurvoorkentering
hoogwater is dan het water in verticale richting homogeen van samenstelling. Bij
hoogwater is veelal weer een kleine ontmenging te onderkennen. Een en ander is
nogmaalsuitgebeeld met behulpvan isohalinen, waarvan alsvoorbeeld het resultaat
van eenbemonstering opdew.p.65en65bisweergegeven (figuur 16).
2. HET VERLOOP VAN HET ZOUTGEHALTE IN OVERDWARSE RICHTING

Het beoordelen van de zouttoestand in overdwarse richting levert verschillende
moeilijkheden op.Demetingen opdedwarsraai w.p.65,waarvan o.m.figuur 17 een
voorbeeld geeft, zouden hiertoe het materiaal moeten verschaffen. Een scherpe beoordelingisechternietmogelijk,daarhetnooitzekerisofderichtingvandedwarsraai
ten opzichte van de 'trek' van de stroom juist is gekozen (zie dwarsraai w.p. 65
figuur 9). Hierdoor kan een vergelijking van twee ogenschijnlijk overeenkomstige
waarnemingspunten in twee verschillende stroomgeulen aanleiding geven tot het
trekkenvanonjuisteconclusies.Metdereserveinhetvoorgaandebesloten,bestaatde
indruk, dat tijdens hoogwater eengeringverschil in hetzoutgehalte tussen deDuitse
en de Nederlandse oever zowel in de mond van de Dollard als op dwarsraai 65
(figuur 17)wordt geconstateerd. Enig verschil in zoutgehalte is aanwezig op dew.p.
66-84 en 71-59 (figuur 15); bij w.p. 84 ligt qua verloop van het zoutgehalte de
kenteringlaag-enhoogwater duidelijk later dan bij w.p.66.Opw.p.71inde Bocht
van Watum ishet water zouter dan in het Oost Friese Gaatje op w.p.59.Dit iseen
duidelijk gevalvaneenogenschijnlijk gelijkeliggingvanbeidepunteninhetestuarium,
terwijl naar stroomdraad het waarnemingspunt 71hoger ligt op de overlangse zoutgradient ofte welverder naar buiten dan het waarnemingspunt 59.Een goed inzicht
in het verloop van het zoutgehalte in overdwarse richting van de stroom is niet te
verkrijgen. Eventuele kleine verschillen worden veroorzaakt door plaatselijke verschillen in dewaterbeweging in het estuarium.
3. DE WISSELINGEN VAN HET ZOUTGEHALTE IN HET ESTUARIUM
TEN GEVOLGE VAN DE ZOETWATERAANVOER

Deinvloed van dezoetwateraanvoer van derivier deEemsenvan deafvoeren bij
Delfzijl enNw.Statenzijl ophetzoutgehalteinhetestuarium isonmiskenbaar. Hoge
afvoeren doen het gehalte in de Dollard, alsmede in het aangrenzende deel van de
EemstussendemondvandeDollardendezuidelijkepuntvandePaapsnelafnemen,
terwijl detoeneming daarna bij lageafvoeren eengestadig maar traag verloop heeft.
Op het waarnemingspunt 65, als centraal gelegen punt, zijn een groot aantal waarnemingen verricht. Deze zijn verwerkt naar de toestand van halftij en in figuur 18
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Figuur 18 Jaarverloop van het chloridegehalte op verschillendewaamemingspunten.
Gegevensverwerktnaar detoestandvan halftij.
Figure18 Seasonalchanges in the chloride content at severalobservationpoints.
Dataworkedoutfor thesituation ofhalf-tide.
* w.p. (o.p.) 56
o w.p.(o.p.) 60;
• w.p.(o.p.) 65
A w.p.(o.p.) 75-

samengevat. In dezefiguurisin feite de gang van het zoutgehalte in dejaren 1959,
i960, 1961en een gedeelte van 1962uitgebeeld. Tevenswerden de naar de toestand
van halftij verwerkte gegevens van drie andere waamemingspunten opgenomen, te
weten,van
w.p. 56,mond Dollard
w.p.60,noordpunt van de Hond
w.p.75,hoogteBorkum.
Uithetverloopvandelijnen ishetvolgendeaftelezen.
a. Deschommelingen inhetzoutgehaltezijn het sterkstin denabijheid vandeuitmonding van de rivier de Eems, maar zijn steeds te volgen in het gehele estuarium.
b. Indrogejaargetijden treedt eensterkeverzoutingvanhetestuarium op(1959en
eerste helft van i960); in natte jaargetijden worden daarentegen in deDollard zeer
lagezoutgehalten gemeten(maart 1961).
c. Behalve in het najaar van 1962, waarin de lijnen een opvallend rustig verloop
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vertonen,iseigenlijk nooit sprakevaneenstationairetoestand indezoutgehaltenop
verschillendeplaatsen in het estuarium.
d. Eriseensterkonderlingafhankelijk verloopvandezoutgehaltenopverschillende
plaatsen in het estuarium.
Het zalinteressant zijn, de opperwateraanvoer metdezoutgehalten te vergelijken,
zoalsDORRESTEIN reedsaangaf inzijn beschouwingen overhetzoutgehalte(8o).Bij
deberekeningen inhoofdstuk x enz.wordt hierop teruggekomen.
4 . HET VERLOOP VAN HET ZOUTGEHALTE IN DE LENGTERICHTING VAN DE
STROOMGEUL

Infiguur19 isvoordeperiode 1juni-i oktober 1959,1 maart-i September 1961 en
het gemiddeldevan decampagne 1962,hetverloopvan het zoutgehalte indelengterichting van de stroomgeul gegeven in een aantal vereffende curven. De punten
werden afgelezen uit de grafisch vereffende lijnen van figuur 18. Steeds loopt het
zoutgehalte van binnen naar buiten geleidelijk op, waarbij reeds spoedig buiten de
noordpunt van de Hond (w.p. 72 en 61) een niveau wordt bereikt, waar de helling
van delijn eenzeergeleidelijk stijgend, ofbij eenhoger zoutniveau inhet estuarium,
eenzelfshorizontaal verloop verkrijgt.
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Figuur 20 Gemeten zoutgradienten.
Onregelmatig verloopin deBocht van Watum
(raaiB);
regelmatig verloop in het Oost Friese Gaatje
(raaiC).

Bijdedagelijksewaarnemingenkomenafwijkingen vandezevereffende curvenvoor.
In figuur 20zijn alsvoorbeeld dezoutgehalten van een aantal waarnemingsdagenin
1959ingrafiek gebracht,verwerktnaar detoestandvanhalftij. Inhetverloopvande
lijnen valt in eersteinstantie weer degeleidelijke stijging op.Anderzijds springen bij
enkele waarnemingen krommingen van curven in het oog (raai B, 22-7 en 17-9).
Dezelijnen makenhetgesteldeovereengeleidehjk oplopendzoutgehalteindelengterichtingaanvechtbaar. Opvallend is,dat dezegrote schommelingen voorkomen inde
BochtvanWatumennietinhetOost FrieseGaatje. Zijzijn waarschijnlijk hetgevolg
van zoetwaterlozingen uit het Eemskanaal. Van het totale watertransport ter hoogte
van Delfzijl verplaatst zich ongeveer eenvierde deeldoor de Bocht van Watum. De
uitzonderingendoendaaromgeenafbreuk aandeopvatting,dat in het estuariumnaar
buitengaandehetzoutgehalteeengeleidehjkstijgendverloopheeft.Ongetwijfeldzullen,
zoals DORRESTEIN (80) inzijn bewerkingaangeeft, steeds sprongetjes van ongeveer
1 g chloride per liter voor kunnen komen, alleen al als gevolg van uitwisselingsverschijnselen. Deze zullen na een of enkele getijden verdwenen zijn enplaats hebben
gemaakt voor nieuweineenander gedeeltevanhet gebied.
5. DE VERSCHILLEN IN DE DEBIETEN BIJ EB EN VLOED

In het estuarium werden, zowelin 1952, 1955alsin 1960,debietmetingen verricht
door deStudiedienst vande Rijkswaterstaat teHoorn. Figuur 21geeft een overzicht
van de gemeten debieten in 1952en 1955. De verschillen tussen de vloed- en ebvermogensvan de stroomgeulen zijn niet zo groot. De gegevens van de Studiedienst te
Hoorn wijzen, zowel in de Bocht van Watum als in de mond van de Eems, op een
eboverschot. De mond van de Dollard wordt gekenmerkt door een vloedoverschot.
IndeEemsmondterhoogtevanBorkum(w.p.75)zijntotnutoegeendebietenbekend.
Ook hier bestaan echter, zoals uit de praktijk van de scheepvaart blijkt, zeer grote
verschillenindewaterbewegingtussendeDuitseenNederlandseoever.Zokanaande
Duitsezijde eenvoor ankerliggend schipnogeenebstroom aanwijzen, terwijl aande
Nederlandse zijde reeds van een vrij sterke vloed sprake is. De aanwijzingen voor

Figuur 21 Debieten van de stroomgeulen in
deEems-Dollard.
Metingen van de Studiedienst van de Rijkswaterstaat te Hoorn in 1952en 1955;
de cijfers bij depijlen geven de debieten in io*
m 3 voor resp.vloedeneb;deniet-onderstreepte getallen voorhetjaar 1952,de onderstreepte
voor hetjaar 1955.
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verschillen in de vermogens van de getijstromingen in het gebied zijn aanwezig.
Dergelijke verschillen zullen een bijdrage leveren tot grotere uitwisselingvan watermassa'sinhet estuarium enderhalvetot eengrotereturbulente diffusie.
Devloed-enebdebieten indemondvandeDollard resulterenin stroomrichtingen
van het water die met degangvan het getijde aan wijzigingen onderhevig zijn. Ook
met behulp van drijvermetingen is deze verandering van stroomrichting gedurende
hetvorderenvan hettijverschillendemalengeconstateerd. Dergelijke verschuivingen
indestroomrichting,diehierterwillevandebeperkingnietmetmateriaalzijn ondersteund,bevorderen bij lozingen van afvalwater eveneens demenging.
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HOOFDSTUK VII

DE ZUURSTOFHUISHOUDING; ALGEMEEN

Deturbulentediffusie draagtzorgvooreenverspreidingenverdunningvande afvalstoffen. Hetisdesondanksnietuitgesloten,dateendagelijkse lozingvan eente grote
hoeveelheidorganischeafvalstoffen eentegroteconcentratieaanB.O.D. indenabijheid
vanhet lozingspunt doet ontstaan, waardoor dezuurstofhuishouding in het gedrang
kan komen.
Bij lozingen van organische afvalstoffen isdezuurstoftoestand van het estuarium
inhogematebepalend voordeaftevoerenkwantiteit aan afvalstoffen. Zij wordtbeheerst door een ingewikkeld scalavan factoren.
Deaanvoer van zuurstof in het estuariumwater wordt bewerkstelligd door:
- de reaeratie
- de fotosynthese
- deaanvoer van zee-en rivierwater.
De afvoer van zuurstof geschiedt door:
- debiochemische afbraakprocessen
- deafvoer van brak estuariumwater naar elders.
Bovengenoemdefactoren oefenengeenconstanteinvloeduit,zijzijnweer afhankelijk
vanvariabelemilieuomstandigheden.Desnelheidvanzuurstofonttrekking,veroorzaakt
door biochemische processen, hangt o.m. samen met dematevan belastingenmet
detemperatuurvanhetwater.Dezelaatsteiseveneensvaninvloedopdeoplosbaarheid
vanzuurstofinwater.Ookdeinvloedvandefotosynthese dooralgenhangtsamenmet
detemperatuur. Belangrijker ishierbij heteffectvandehoeveelheiddaglicht,terwijlde
seizoensinvloed evident is. Tenslotte zij vermeld, dat het seizoen ook als variabele
invloed naar voren komt bij dewerking van detypische wadflora die eveneens bijdraagt tot de zuurstofproduktie. De zuurstoftoestand is hierdoor een begrip,sterk
onderhevigaandedynamiekvandezefactoren. Degemiddeldetoestand overeenbepaaldeperiodemoetalsstatischgegevenhouvastbieden.Dezezaleenniveauaangeven,
waaromheenhetzuurstofgehaltezichbeweegtofkangaanbewegen.Hetisdaarbijniet
mogelijk deinvloed van elk der factoren afzonderhjk nategaan.Weiishetwenselijk
meei inzichtteverkrijgen indebelangrijkstedervariabelefactoren,waartoebehoren:
- desnelheid van debiochemische afbraak
- debelasting met afvalstoffen
- dehierdoor ontstane verdeling van de organische stof over het estuarium, gemetenals B.O.D.5
- dereaeratie.
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Thans worden reeds bepaalde hoeveelheden afvalstoffen via de kanalen naar het
estuarium getransporteerd. Metingen van de belasting van het estuarium, van het
verloop van het biochemische zuurstofverbruik en van het zuurstofgehalte in het
estuarium werden verricht. Door combinatie van deze gegevens met de toekomstige
belasting zijn reeds globale conclusies aangaande de invloed van de toekomstige
lozing opdezuurstoftoestand tetrekken.
Ook mocht het gelukken door berekening een beschrijving van de toekomstige
zuurstoftoestand inhetestuariumtegeven.Hiervoorwashetnodigdesnelheidvande
B.o.D.-reactie, dereaeratiecoefficient en dediffusiecoefficient te kennen.
Hetbleekmogelijkdetoegepasteberekeningsmethodiek endegebruiktegrootheden
aan dein het najaar van 1961verzamelde meetgegevens te toetsen.
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HOOFDSTUK VIII

HET BIOCHEMISCHE ZUURSTOFVERBRUIK

I. INLEIDING

Het isvoor deinsider een onvermijdelijke aangelegenheid, dat bij een afvalwatertechnisch onderwerp vragen over het biochemische zuurstofverbruik ter discussie
wordengesteld.Hetisveelalevenonvermijdelijk, datopdezevrageneenonvoldoend
antwoordkanwordengegeven,zoalsookHooverenmedewerkers(82)sprekendover
deB.o.D.-bepaling onder devolgendebewoordingen naar voren brengen:
'It hasbeenthesubject ofatremendousamount ofresearch,yetno oneappearsto
consider it adequately understood or welladapted to hisown work.'
In deafvalwaterwetenschap worden biochemischeprocessen die tezamen oorzaak
zijn van het biochemische zuurstofverbruik, veelal aangeduid met 'de biochemische
reactie',welketerminologie hier gevolgdzalworden.Het isechter iederedeskundige
bekend, dat met dezeterm eenreeksvan biochemischeprocessen wordt bedoeld die
afhankelijk zijn van een aantal variabele factoren.Totdezevariabelenbehoren,o.m.
- de samenstelling van het afvalwater
- defloradiebijhetbeginvandereactieaanwezigisenb.v.toegevoegdkanworden
door enting
- depopulatievanorganismendiesamenhangendmetdeaanwezigevoedingsstoffen
tot ontwikkelingkan komenen
- de temperatuur.
Het is duidelijk, dat daardoor niet scherp iste omschrijven, hoe de biochemische
reactie onder denatuurlijke omstandigheden van lozing op een openbaar water verloopt.Zelfs bij het onderzoek op hetlaboratorium kan men deomstandigheden van
de reactie onvoldoende in de hand houden. Daardoor leidt het onderzoek over het
verloopvan debiochemische reactievaak tot onvoldoende reproduceerbaarheid van
de resultaten.
In de theoretische beschouwingen over het verloop van de B.o.D.-reactie en de
daarbij optredende reactiesnelheden isbijna steedsuitgegaanvandegedachtengang,
dat afvalwater wordt geloosd in 'schoon' natuurlijk water, dat nog niet eerder een
belasting met afvalstoffen had ondergaan. Het afvalwater wordt met dit water verdund. De verdunningsmethode als bepalingsmethodiek van het biochemische zuurstofverbruik is op dit principe gebaseerd. De organismen die aanwezig zijn in het
water, kunnen de afvalstoffen als substraat gebruiken. Tijdens de eerste uren van de
B.o.D.-reactie zal een sterke vermeerdering van het aantal organismen optreden,
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eventueelgevolgd door, of samengaand met, devorming van reservestoffen. In deze
periodevansnellegroeiheefteensnellezuurstofopnemingdoordemicro-organismen
plaats. Nadat net substraat is opgenomen, worden de reservestoffen verademd. Dit
verademen(endogeneademhaling)gaat alsregelgepaard meteenlangzamezuurstofopneming.Aangaande desnelhedenvan substraatopneming enzuurstofverbruik zijn
in deliteratuur uiteenlopende cijfers gepubliceerd.
Bij lozing op zeearmen die o.m. door de getijdebeweging gekarakteriseerd zijn,
verplaatstzicheenwatermassalangshetlozingspuntheenenweer.Uitdebestudering
vandediffusieprocessen zalblijken, dat niet steedsdezelfde watermassa op6enplaats
blijft, maardattochelkevolgendedageenbelangrijk deelvanhetwatervandevorige
dag op dezelfde plaats aanwezig is en dus opnieuw als verdunningswater fungeert.
Ookkanwaterdatenigedageneerderreedsmetafvalwater werdbelast, en uitwisselde
naarelders,naardelozingsplaatsterugkomen. Uiteraard zullenintensievemengingen
optreden; het gegevenbeeldisgeschematiseerd. Terhoogtevan hetlozingspunt isin
het estuarium daarom bij continue lozingen in tegenstelling tot het gevalvan lozing
opde'schone'rivier,steedssprakevaneenhoogniveauvanactiviteitvanorganismen.
Er zijn steedseenflora enfauna aanwezig die door de continue lozingen van afvalstoffen wordengevoedendusinstandwordengehouden.Menmagverwachten,datde
snelheid van afbraak endaarmedevanbiochemischezuurstofopneming vooral in de
eersteuren ofdagenvandeB.o.D.-reactie hogerzalliggendan inhetgevalvanlozing
in een schone rivier. Naarmate het water zich verder van het lozingspunt heeft verwijderd enhetsubstraat grotendeelsisopgenomen,zaleendalingvandesnelheidvan
zuurstofopneming plaatsvinden.Hetverschilpunt indezetoestanden isin hoofdzaak
weergelegenindetweehoofdfasenvandeB.o.D.-reactie,devermeerderingvanorganismen=groeigedurendedeeerstedagen endeendogene ademhaling gedurende derest
van de reactie (met daarin verweven nogeen of meergroeiprocessenvansecondaire
aard nl.deontwikkelingvan protozoen en van die van nitrificerende organismen).
Methetdoelmeerinzichtteverkrijgen indesnelhedenvandeafbraak indeeerste
dagen van de reactie bij gebruikmaking van verdunningswater dat reeds eerder een
belasting met dezelfde afvalstoffen onderging, werd een laboratoriumonderzoek
opgezet.Indeinleidingwerdenreedsverschillende variabelen genoemd die bepalend
zijn voor de snelheid van de B.o.D.-reactie. Alvorens deze nader te behandelen, zal
eerst worden ingegaan op het verloop van de biochemische reactie, verdeeld in de
onderdelen koolstoftrap en nitrificatietrap.
2. HET VERLOOP VAN DE BIOCHEMISCHE REACTIE

De biochemische zuurstofopneming isin afhankelijkheid van detijd geen continu
verlopend proces. Figuur 30geeft eenvoorbeeld van een meting van deze opneming
tegen de tijd. In de curve zijn duidelijk enkele stadia te onderkennen die door
ADENEY (83) reeds werden onderscheiden en die bekend staan als de koolstoftrap
(curvea-b-d)endenitrificatietrap (curveb-c).
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Met de koolstoftrap wordt het biochemische zuurstofverbruik aangeduid dat
samenhangt met de afbraak van het organische materiaal, in het bijzonder samengestelduitC,H enN.Deoxydatievandeafgesplitste NH 3 heeft vervolgensplaatsinde
nitrificatietrap. De totale verbranding van het organische materiaal neemt bij relatief
lage temperaturen in de natuur zeer veel tijd. Men spreekt van de totale B.O.D. in het
Engels 'ultimate demand'. Hiermede wordt echter aangeduid de afbraak (of stabilisatie=mineralisatie) van de koolstofverbindingen. In de literatuur wordt de nitrificatietrap niet gerekend te behoren tot de totale B.O.D. en in het algemeen wordt ook
door de afvalwatertechnici het standpunt ingenomen, dat met dit deel van de biochemische zuurstofbehoefte bij de beoordeling van zelfreinigingsprocessen, maar ook
van andere zuiveringsprocessen, geen rekening behoeft te worden gehouden. In de
paragraaf nitrificatie zal op deze opvatting worden ingegaan. Thans zullen beide
trappen aan een nadere beschouwing worden onderworpen, waarbij allereerst een
overzicht van de literatuur zal worden gegeven.
2.1 De koolstoftrap
Bij het uitwerken van de B.o.D.-reactie bracht P H E L P S (84) naar voren, dat het
biochemischezuurstofverbruik vandekoolstoftrap merkwaardigerwijsinhet algemeen
verloopt als een monomoleculaire reactie.
Lt = L . i o _ k "
waarin:
L = de totale biochemische zuurstofbehoefte van de organische stof op de tijd 0;
L t = d e resterende biochemische zuurstofbehoefte op de tijd t;
k 1 *= dereactiecoefflcient bij het gebruik van 10als grondtal.
In een discussie hierover voerde deze onderzoeker aan, de oorzaak van dit verband
niet direct te zien. Het zou alleen kunnen gelden, als de metabolische activiteit van de
organismen rechtevenredig zou zijn met de resterende hoeveelheid organische stof.
In laterejaren istwijfel gerezen omtrent dejuistheid van bovenvermelde formulering.
Enerzijds ondersteunde een groep onderzoekers de wetmatige samenhang (zie o.m.
85 t/m 88)enverrichttespeurwerk ommeerinzichtteverkrijgen inde reactiecoefncient
ku anderzijds werd de kritiek van een andere groep steeds groter die betoogde, dat
het biochemische zuurstofverbruik niet alleen wordt bepaald door de kwantiteit en de
kwaliteit van het substraat, maar ook door de kwantiteit en de kwaliteit van de afbrekende micro-organismen.
H O O V E R en medewerkers (82) en ook B U S W E L L en medewerkers (89) komen op
grond van eigen onderzoekingen en op grond van die van anderen tot de conclusie,
* Bij het rekenen met natuurlijke logaritmen gebruikt men voor de aanduiding van de reactiecoefficient Ki. In dit rapport isalleen ki gebezigd om geen verwarring met de diffusiecoefficient K
te verkrijgen. De aanwijzing 1is geschied in navolging van FAIR (106)welke onderzoeker voor de
reaeratiecoefficient deaanduidingkagebruikte (hoofdstuk DC).
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dat het biochemische zuurstofverbruik ten nauwste is verbonden met de groei van
bacterien. Het maximum aantal wordt bij 20 °C reeds bereikt op de eerste of tweede
dag van de B.o.D.-bepaling, wat 00k reeds door MULLER (90) was gevonden. Het
biochemische zuurstofverbruik in de eerste 5dagen bij 20°Cwordt dan bepaald door
twee reactiesnelheden, nl. die van de celvermeerdering gedurende de eersteentweede
dag en die van de endogene ademhaling daarop volgend.
In recenteonderzoekingenmetbehulpvan kunstmatige substraten, zoalsglucose en
glutaminezuur en mengsels van deze stofTen, brengen BUSCH en MYRICK, alsmede
B U S C H (91, 92), bij de bespreking van hun B.o.D.-curven naar voren, dat naast de
genoemde koolstoftrap en nitrificatietrap die gescheiden worden door een buigpunt
indecurve,veelaleenvroegerbuigpuntindekrommeisaantetonen, optredend tussen
de ie en 2e dag van de reactie. Volgens deze onderzoekers zou laatstgenoemde afbuiging van de curve, aangevende een tijdelijk lage snelheid van zuurstofopneming,
veroorzaakt worden door de overgang van het stadium van celvermeerdering der
bacterien (eneventuele synthese van reservestoffen) naar eenfase van verademing van
opgeslagen reservestoffen en van celmateriaal. Bij deze onderzoekingen werd huishoudelijk afvalwater als entmateriaal gebruikt. Het bleek, dat het plateau alleen werd
gevonden na een voorbehandeling van het entmateriaal door het te filtreren over een
filtreerpapier met fijne porienmaat ( W H A T M A N nr. 2). Door de filtratie zouden
protozoen worden verwijderd. Bij het achterwege laten van de filtratie werd een curve
verkregen met een continu verloop in de tweede dag. De groeicurve der bacterien zou
worden gevolgd door een groeicurve der protozoen. Het biochemische zuurstofverbruik zou daardoor volgens deze onderzoekers een verhoging ondergaan.
M C W H O R T E R en H E U K E L E K I A N (92a)vondeninproevenmetglucoseals substraat
en bezonken huishoudelijk afvalwater als entmateriaal, dat het plateau alleen optrad
bij glucoseconcentraties lager dan iooo mg/1. Bij concentraties van looo mg/1 en
meer werd een continu verlopende curve verkregen.
Het door B U S C H en M Y R I C K aangetoonde verschijnsel ismoeilijk tebegrijpen. Het
zou erop neer komen, dat gedurende een korte periode na de groeifase geen of een
zeer lage opneming van zuurstof door de endogene ademhaling zou plaatsvinden,
hetgeen niet aannemehjk is.Gedacht is aan een andere verklaring die door WASSERMAN (92b) wordt beschreven bij de vergisting van galactose, glucose en lactose door
de gist Saccharomycesfragilis. Lactose is door deze gistsoort snel vergistbaar, wat
niet het geval is met galactose. De kromme die de biochemische zuurstofneming
beschrijft bij een vergisting van een mengsel van glucose en galactose, is in feite
samengesteld uit tweekrommen dieonderling een sterk verschillende helling hebben.
Bij devergisting van een mengsel van glucose en galactose ontstaat in de kromme een
buigpunt. Dit buigpunt is met de curven betreffende de biochemische zuurstofopneming van de afzonderlijke substraten te verklaren. B U S C H vond het buigpunt
echter niet alleen met het mengsel van glucose en glutaminezuur, maar ook met elk
der componenten afzonderlijk. Hierdoor is het niet duidelijk, welkebetekenis gehecht
moet worden aan het door B U S C H gevonden verschijnsel.
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Het voorgaande voert echter tot de conclusie, dat het zeer problematisch geacht
moetwordendeB.o.D.-reactiemeteenformuletekunnenomschrijven. Hetblijktvoor
iederafvalwater noodzakelijk,inzichtteverkrijgen inhetverloopvandereactiemetde
tijd. Alleen opdiebasiskan bij lozing opeen openbaarwaterdesnelheidvan afbraak
in hetzelfreinigingsproces beoordeeld worden.Inrecentejaren wordtindeliteratuur
sterk de nadruk gelegd op de explosieve ontwikkeling van bacterien gedurende de
eerste dag van de B.o.D.-reactie. De zuurstofopneming ten gevolge van deze celvermeerdering neemt een belangrijk aandeel in detotale B.O.D.in.Wordt dezegedachtengang overgebracht op het onderhavige onderwerp 'lozing op een estuarium', dan
kan wordenaangenomen, datterhoogtevanhetlozingspunt door decontinuelozing
een actieve en aangepastefloraenfauna in stand wordt gehouden. Het relatief hoge
aantal organismen zalmogelijk eenversnelde biochemische afbraak bewerkstelligen;
de snelheid van het biochemische zuurstofverbruik zalwellicht hoger zijn.
2.2 De nitrificatietrap
Zoalsindecurvevanfiguur30duidelijk wordtgedemonstreerd, heeft indenatuur
denitrificatieeerstplaats,alseengrootdeelvandeorganischestofisgemineraliseerd.
Het merendeelvan denitrificerende organismen isautotroof.
PHELPS (84)stelt, dat voor de oxydatie van zowelde koolstoftrap alsde stikstoftrap,zuurstof aan devoorraad van inhetwateropgelostezuurstofwordtonttrokken.
Hijbrengtverdernaarvoren,dathetgevormdenitrietennitraatinderiviereenzuurstofbuffer vormen.Eerstnadatdezeverbindingenzijnopgebruiktzaleentoestandvan
rotting intreden. Nitriet en nitraat hebben dus, zoals hij het uitdrukt, een functie
'for the prevention of nuisance'. De vrije zuurstof uit het water, gebruikt voor de
oxydatie van ammoniumverbindingen, wordt derhalve vervangen door zuurstof in
gebonden vorm, hetgeen PHELPS tot de uitspraak brengt 'nitrification in the stream
in no way depletesthe total oxygenresources'.
De opvattingen in de zuiveringstechniek sluiten hierbij aan. Het wordt in het
algemeen niet nodig geacht een genitrificeerd effluent telozen.Het afvoeren van een
effluent vaneenzuiveringsinstallatiemeteenrelatiefhooggehalteaan ammoniak zou
volgensPHELPSnietvaninvloedzijn opdetotalezuurstofvoorraad vaneenopenbaar
water.Deoxydatievandeammoniakinhetopenbarewater- ennietindezuiveringsinstallatie- komtdezuiveringskosten in aanzienlijke matetengoede.
In het verleden werd de invloed van het nitrificatieproces op de zuurstoftoestand
van oppervlaktewater onvoldoende duidelijk behandeld. In een openbaar water met
eengezond biologischlevendient hetzuurstofgehalteeenverzadigingspercentage van
30%niette onderschrijden. De aan nitraat gebonden zuurstof heeft daardoor ineen
openbaar water alleen betekenis voor deoxydatieve processen bij zeerlagezuurstofwaarden, dus als devrije zuurstof (ten naaste bij) isverbruikt. Laatstgenoemd facet
isduidelijk beschrevendoor GAMESONenmedewerkers(93).Inonderzoekingen over
dezuurstofnuishouding vandeTheems (zie 00k 109) werd door hen gevonden, dat
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denitrificatie - endaarmede het voor de oxydatieve processen beschikbaar komen van
gebonden zuurstof- onder twee voorwaarden kan optreden:
a. de watertemperaturen moeten hoger zijn dan 10 °C en
b. de zuurstofverzadigingswaarden moeten beneden een niveau van ca. 10% zijn gedaald.
Ook de beschouwingen van P H E L P S wijzen in de richting, dat deze onderzoeker
alleen bij lage verzadigingspercentages het beschikbaar komen van zuurstof uit de
gebonden vorm verwacht.
Ondanks verschillen in de uitkomsten van verschillende onderzoekers, komt
W O L D E N D O R P (93a) tot de conclusie, dat ook in de bodem denitrificatie in het algemeen bij zeer lage zuurstofgehalten of bij anaerobe voorwaarden voorkomt. Hij geeft
inzijn dissertatieeen literatuuroverzicht over denitrificatieverschijnselen in de bodem.
De resultaten van verschillende onderzoekers betreffende de invloed van de zuurstofvoorziening van het milieu op de denitrificatie, zijn uiteenlopend. S K E R M A N en
MAC RAE (93b, 93c) vonden een afneming van de denitrificatie bij zuurstofgehalten
boven 0,2 mg/1. In een geval werd ook bij hogere zuurstofgehalten denitrificatie
waargenomen.
Bij lozingen van in oxydatievijvers afgebroken fabricagewater van een aardappelmeelfabriek, een zeer stikstofrijk afvalwater, kwamen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater waarschijnlijk met bovengenoemde verschijnselen in aanraking (94).De totale hoeveeJheid fabricagewater (vruchtwater) van
deze fabriek wordt gedurende de campagne in twee bassins opgeslagen, nl. in een
opslagbassin van ca. i\ ha met een nuttige diepte van ca. 1.50 m en een vijver van
ca. 60 ha met een nuttige diepte van gemiddeld 30 cm. De totale hoeveelheid afvalwater uit de campagne kan in tweekeer in de vijver worden geborgen. Na de aanvang
van de campagne in begin September wordt reeds vrij spoedig devijver voor de eerste
maal met afvalwater gevuld. Gedurende de opslag worden de afvalstoffen door
biologische activiteit afgebroken. De B.O.D. 5 neemt af van waarden van ca.4000mg/1
tot ca. 30 mg/1,het totaal N-gehalte van ca. 500 mg/1tot ca. 80 mg/1.Het aldus gezuiverde afvalwater wordt op een systeem van relatief kleine kanalen afgelaten. De
eerste vijvervulling wordt in de maanden februari en maart bij watertemperaturen
< i o ° C afgevoerd. Er heeft dan geen nitrificatie in het oppervlaktewater plaats,
zodat de relatief kleine zuurstofvoorraad in de kleine kanalen hierdoor niet wordt
aangesproken. Zuurstofwaarden van 6 tot 9 mg/1werden geregeld gevonden.
Na dezeafvoer wordt devijver opnieuw met afvalwater uit het opslagbassin gevuld.
De tweedelozingheeft plaats indemaandenjuli, augustusenSeptember.Nu treedt bij
lozing wel nitrificatie in het oppervlaktewater op. Herhaaldelijk werden hierin gedurende de afvoer lage zuurstofwaarden (b.v. van 1 mg/1) gevonden. Ondanks het
kritische zuurstofniveau is anaerobie nooit waargenomen.
Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat het onjuist geacht moet worden, het
zuurstofverbruik van de nitrificatietrap buiten de beoordeling van het biochemische
zuurstofverbruik van een afvalwater te houden.
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2.3 Devertraging vandebiochemischereactie door verlagingvande temperatuur
(86) verrichtte onderzoek over de invloed vande temperatuur opde
snelheid van afbraak van huishoudelijk afvalwater. De resultaten diehij bij verschillende temperaturen verkreeg, werden gemiddeld enintabel iv samengevat.Ze
zijn vergeleken met die verkregen bij 20 °C.
GOTAAS

TABELiv

Biochemisch zuurstofverbruik bijverschillende temperaturen in %van hetverbruik bij20°C, by
aanwezigheid van eencarbonaatbuffer (GOTAAS, 86).

incubatietijd indagen
temperatuur 10°C
temperatuur 5°C

2

5

10

20

58
25

85
60

82
60

70
45

De proeven werden, behoudens de toevoeging van een carbonaatbuffer, door
uitgevoerd.
Het teruglopen van het zuurstofverbruik bij eenincubatietijd van 20 dagen wasbij
beide temperaturen vooral hetgevolg van hetontbreken van de nitrificatie diewel
in decurve van 20 °C werd gemeten.
L U D Z A C K en medewerkers (95) constateerden, dat het zuiveringseffect van een
actiefslibtank bijdaling vandetemperatuur totzelfs even boven hetvriespunt zeer
weinig of niet terugliep. Wel wasvolgens deze onderzoekers de adaptatie van de
organismen bij eentemperatuur van5°C ten opzichte vandiebij 30 °C ongeveer
vijf maal vertraagd. Naast eenongunstiger flocculatie eneengrotere slibgroei constateerden zetevens hettotstilstand komen van het nitrificatieproces.
Opgemerkt zij, datdeervaringen van deze onderzoekers inde zuiveringstechniek
algemeen bekend zijn. Het zuiveringseffect wordt door lage temperaturen weinigof
niet nadelig bemvloed.
G R E E N F I E L D en medewerkers (96) stelden een lage activiteit van de biochemische
reactie vast bij lage temperatuur, maar constateerden tevens, datde snelheidvan
zuurstofopneming toenam als het aantal organismen werd vergroot. P H E L P S(84)
concludeerde, datereen samenhang moest bestaan tussen debiochemische activiteit
van de organismen en de nog aanwezige organische stof.
Verschillende onderzoekingen wijzen inderichting van een afneming van desnelheid vandeB.o.D.-reactie bij dalende temperatuur. Men is geneigd hieruit te concluderen, dat de hoeveelheid gevormd celmateriaal bij lageretemperatuur eveneensaf
gaat nemen. Bij groeiproeven met micro-organismen isechter gevonden, dat de maximalecelopbrengst pereenheidvan verbruikt substraat het hoogst is bij temperaturen,
die gelegen zijn beneden detemperatuur, die voor degroei optimaal is.Ook dehoeveelheid gevormd spuislib inhetactiefslibproces neemt bijlagere temperaturen toe.
Bij laagbelaste zuiveringssystemen wordt hetzuiveringsresultaat nauwelijks of niet
GOTAAS volgens de standaardtechniek
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nadelig beinvloed door een afneming van de temperatuur. Om dit te verklaren moet
men aannemen, dat bij lagere temperaturen, waarbij de groeisnelheid lager is dan bij
hogere temperaturen, relatief meer bacteriemateriaal wordt gevormd. Men zal
bovendien rekening moeten houden met de kwalitatieve verandering van het slib bij
wijziging van detemperatuur als gevolg van het zich selectief ontwikkelen van microorganismen die aan verschillende temperaturen zijn aangepast.
3 . DE RESULTATEN VAN HET O N D E R Z O E K

3.1 De invloedvandetemperatuur opdesnelheid vandebiochemischereactie
Om meerinformatie teverkrijgen over hettemperatuureffect, werden onder natuurlijke omstandigheden inhet kanaal te Baflo en indehaven van Delfzijl B.o.D.-proeven
ingezet in gesloten kisten die in genoemde wateren waren opgehangen. De kisten
vervangen dedonkereB.o.D.-stoof;detemperaturenwarendievanhet openbare water.
De B.o.D.-proeven werden uitgevoerd met de verdunningsmethode. Te Baflo werden
verdunningen ingezet van een aardappelmeelafvalwater zowel met zoet verdunningswater als met zout estuariumwater, afkomstig uit de omgeving van w.p. 60. Geen der
watersoorten was gesteriliseerd. Op het laboratoriumvaartuig te Delfzijl werden de
B.o.D.5-waardenvan het estuariumwater, afkomstig van de omgeving van depunt van
Reide (w.p. 56), vergeleken bij verschillende temperaturen. De standaardbepalingsmethode inde stoof diende zowel ophetlaboratorium alsop de boot alsvergehjkingsobject. Opgemerkt zij, dat het voor de verdunning met het fabricagewater gebezigde
estuariumwater van w.p. 60 een lagere B.o.D.5-waarde had dan dat afkomstig van
w.p. 56 (zie hiervoor figuur 33).
Bij beoordeling van de resultaten van deze twee proeven (tabellen v en vi) dient
men in aanmerking te nemen, dat het verdunde fabricagewater relatief rijk aan
substraat waseneen nietofweinigaan dit substraat aangepastemicrobenfiora bevatte.
Het estuariumwater bevatte naast een waarschijnlijk relatief geringere hoeveelheid
substraat daarentegen wel een aan het aanwezige substraat aangepaste flora.
Bij deproef met hetfabricagewater is de relatief geringeteruggang inde uitkomsten
van de B.O.D. 2 0 zelfs bij temperaturen van ca. 2°C opvallend, hoewel bij deze temperatuur na 5 dagen (B.O.D. 5 ) nog geen reactie had plaatsgevonden. Hieruit kan de
conclusie worden getrokken, dat in het estuarium bij lange verblijftijden en bij lage
temperaturen 00k de hoeveelheid zuurstof, behorend bij de totale B.O.D., zal worden
opgenomen. Bij een temperatuur van ca. 2 °C is de B.O.D. 2 0 ongeveer 2/3 van de
waarde bij 20 °C. Ook is het van betekenis, dat de reactiesnelheden bij verdunning
met zoet, respectievelijk zout water niet uiteenlopen.
De uitkomsten van het onderzoek met estuariumwater afkomstig van w.p. 56 (zie
tabelvi)zijn duidelijk verschillend van dievermeld in tabelv. Bij het fabricagewater
was bij een.temperatuur van 7,8 °C de B.O.D. 2 vrijwel nihil, terwijl bij het estuariumwater een procentcijfer van 38 werd gevonden. Voor temperaturen beneden 7,7 °C
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TABEL V

Vergelijking van de snelheid van het biochemischezuurstofverbruik door het fabricagewater van
een aardappelmeelfabriek bij verschillende temperaturen onder gebruikmaking van zoet en zout
verdunningswater. Het zuurstofverbruik bij deverschillendetemperaturen isuitgedrukt in %vanhet
verbruik bij 20°C.
beginproef
(1962)

verdunningswater

bepaald na dagen

19- 9

zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout
zoet
zout

43

29- 9
3-io
10-10
17-10
24-10
7-11
14-11
21-11

28-u
12-12

81
77
77
73

71

78
80

79
81
65
75

44
37

70

51
17

700

gemiddelde
temperatuur
tijdens de proef
g.w.*'
98
95
95
68
76
788

65
69
72

60
14
34

18

83

73

90
69
77

66
61
30
38

64
25
43

96

12,9

IOO

94
93
77
76
84
88
86
g.w.
85
83
81
67
65
67
72
67
78
66
g.w.
g.w.**

12,9
13,1
11.5
10,6

7,8
4,6
2,3
1,3
1,6
2,0

** geen waarneming.

TABEL VI

Vergelijking van de snelheden van biochemisch zuurstofverbruik van het estuariumwater bij verschillende temperaturen, uitgedrukt in procenten van het verbruik bij 20°C.
bepaald na dagen
beginproef (1962)

19- 9
26- 9
3-10
10-10
17-10
24-10
31-10
14-11
21-11
28-11

2

5

9

52
40

42

55

51

53

62

75

48
65

57

60

70

51
50
52

56
38

ca. 60
43

61
50
50
42

53
58
47

13
15

22

5

27
40

43
ca. 40
55

20

52

g.w.
ca. 32
g.w.

gemiddelde temperatuur
tijdens de proef

12,5
12,5
13,7
12,8

n,9
10,9

7,7
ca. 4
2,7
2,8

'
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waren bij het fabricagewater de B.O.D.2 zowel als de B.O.D.5 eveneens vrijwel nihil,
terwijl in het estuariumwater nog relatief hogeB.o.D.-waarden werden gemeten.Opvallend isechter, dat bij temperaturen van + 13 °Cvoor het estuariumwater B.O.D.cijferswerden gevonden dierelatiefgezienaanmerkelijk lagerlagendandieverkregen
methetfabricagewater. Eenanderverschilpunt is,datbijhetfabricagewater eentoeneming van het B.O.D.-percentage met de reactieduur werd waargenomen, terwijl
daarvan bij het estuariumwater bij een temperatuur groter dan 7,7°C nauwelijks
sprakewas.Bijeentemperatuurvan7,7°Cenkleinernam00khierhetB.o.D.-percentagemetdetijd duidelijk toe.Deoorzaakvandezeverschillen berustte waarschijnlijk
ophetfeit, datindezeproeventweenietgelijketoestandenwerdenvergeleken.Bijhet
fabricagewater zaldemicrobenfiora voor eenbelangrijk deeltijdens deB.o.D.-reactie
zijn opgebouwd, terwijl bij het estuariumwater voor eenbelangrijk deelmet eenbestaande flora zal zijn gewerkt. Deze resultaten stemmen volledig overeen met die,
welkezijn vermeld in het Theemsrapport (109,pag.211).
De uitkomsten van deze twee proeven demonstreren, dat vergelijking van de
B.o.D.5-waarden van water van verschillende herkomst, niet altijd tot een juiste
interpretatievandecijfers leidt.Dezekaneerstwordenverkregenna eenbestudering
vanhetverloopvanhetbiochemischezuurstofverbruik inafhankelijkheid vandetijd,
b.v.viametingvan deB.O.D.2, B.O.D.5, B.O.D.10 en B.O.D.2OBijdeberekeningsopzet voor debepaling van desnelheidvanreaeratie (hoofdstuk
ix, 5.3), is het nodig, het biochemische zuurstofverbruik van het estuariumwater in
een dag te kennen. De basisgegevens, waarmede tabel vi werd samengesteld, geven
hier een aanknopingspunt.
In eenreeksvan 17 bepalingen werdenin het najaar van 1962 voor het estuariumwater afkomstig uit de omgeving van de landpunt van Reide, de gemiddeldeB.o.D.waarden gevonden, vermeld intabelviA.
T A B E L VI A

Gemiddeld biochemisch zuurstofverbruik van het estuariumwater, afkomstig uit de omgeving van
de landpunt van Reide (najaar 1962).Resultaten inmg/1en inprocentenvan de B.O.D.S.
B.O.D.2

in mg/1
in %

1,6
49

B.O.D.5

3,3
100

B.O.D.9

4,5
136

B.O.D.20

7,8
236

De B.O.D.2 bedraagt 49%van de B.O.D.5, terwijl in de literatuur een waarde van
54% wordt aangegeven. Daarom is het geoorloofd voor het verband tussen de
B.O.D.!endeB.O.D.5vanhetestuariumwaterbij20°C00khetindeliteratuurvermelde
gegevenvan 30%te gebruiken, hoewelhet aannemelijk is,dat dit laatste percentage
voor het onderzochte estuariumwater iets lager ligt. Het isniet onmogelijk, dat een
dergelijk verband aan de plaats is gebonden. In de berekeningsopzet kan hier geen
rekening meeworden gehouden.
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3.2 De invloedvanzoet en zoutverdunningswater
Bij in de literatuur vermelde onderzoekingen is slechts zelden het verloop van het
biochemische zuurstofverbruik bij verdunning met zout en zoet water vergeleken.
GOTAAS(86)vondslechtsgeringeverschillen.Inhetrapport overdeTheems(109,pag.
203) wordt eveneens vermeld, dat een hoger zoutgehalte slechts een geringe invloed
heeft op de B.O.D. C + N .
Door bepaaldeonderzoekers wordt veelalnaar voren gebracht, dat inde overgangszonetussen dezoeterivier en hetzouteestuariumeen overgangvaneen zoetwaterflora
en -fauna naar een zoutwaterflora en -fauna zou optreden, waardoor een tijdelijke
storing in de afbraakprocessen verwacht zou mogen worden. Inhet estuarium met de
sterk wisselende zoutgehalten in het binnengebied zou dit voor de zelfreinigende
werking funest zijn. Een dergelijke overgang zal in bepaalde gevallen ongetwijfeld
plaatsvinden. Het is echter te verwachten, dat talrijke in zoet afvalwater aanwezige
bacterien onder estuariumomstandigheden actief blijven. Hierdoor zal van een
verminderingvan deafbraakmogelijkheid bij overgangvan het afvalwater inhet zoute
estuarium geen sprake zijn. Dit laatste blijkt duidelijk uit de resultaten verkregen bij
de proef vermeld in tabel v. In deze proef zijn herhalingen aanwezig, waarbij het
biochemische zuurstofverbruik bij een temperatuur van 20 °C in zoet en zout verdunningswater werd vergeleken na 2, 5, 10en 20 dagen incubatietijd. Tabel v n vat
de gemiddelden van de uitkomsten van deze herhalingen samen.
TABEL VII

Biochemisch zuurstofverbruik van het fabricagewater van een aardappelmeelfabriek, bepaald met
zoet en zout verdunningswater.*** Gemiddelden uit elf herhalingen. Resultaten in mg/1.
nadagen

2

5

10

20

zoetverd.water
zoutverd.water

1470
1500

2080
2260

2460
2540

2760
2930

*** Als zout verdunningswater fungeerde uitgewerkt estuariumwater, afkomstig uit de nabijheid
van w.p. 60.

Het biochemische zuurstofverbruik van het fabricagewater, verkregen bij verdunningen met het zoete leidingwater en het zoute estuariumwater als verdunningswater,
isvrijwel gelijk. Dezeuitkomst isvoor detoekomstige zuiveringvan het veenkoloniale
afvalwater in het estuarium van groot belang te achten.
3.3 Het verloopvanhet aantal bacteriengedurende de biochemische reactie
Over de explosieve ontwikkeling van het aantal organismen gedurende de eerste
dag van de B.o.D.-reactie werd door een groot aantal onderzoekers gerapporteerd
(82, 89 t/m 92).
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Figuur 22 Verloopvanhetaantalorganismen
gedurende de B.o.D.-reactie.
synthetisch afvalwater (150 mg/1
glucose + 150 mg/1 glutaminezuur);kweektemperatuur 20°C;

AANTALGETEIDE
KOLONIEN PER ml

10*

10*

i

6

8

10 12
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H 16

x glucose-agar;
x• NH4-agar;
•o- •- •- o trypton-glucose-gistextract-agar.

Figuur 22vat het resultaat samen van eenproef, waarbij een glucose-glutaminezuuroplossingineenbekerglasgedurendeca.14dagenwerdbelucht.Aandeoplossing
bestaande uit 150mgglucose en 150mgglutaminezuur in 1 liter water werdenvoedingszouten toegevoegd (hoofdstuk m); geent werd met gefiltreerd huishoudelijk
afvalwater. Detellingen werdenuitgevoerd opdrieverschillendevoedingsmedia, nl.:
een glucose-agar
eenNH4-agar en
eentrypton-glucose-gistextract-agar.
(Voor desamenstelling van detelplaten ziehoofdstuk in)
Deresultaten verkregen metdeverschillendevoedingsmedia lopennietver uiteen.
Overeenstemmend met door anderen gepubliceerde resultaten (zie 82) heeft 00k
hier na 14 dagen een aanmerkelijke afneming van het aantal bacterien plaatsgevonden.
Ineenandereproefwerdgetrachtnategaan,welkehoeveelheidhuishoudelijk afvalwater voor entingineenvolumetrische bepalingmet degewijzigde Sierp-apparatuur
gewenstis.Dezeproefheeft inverbandmethetverkregenresultaat(figuur 23)interessante aspecten.In eenaantal reactievaten werd aan een glucose-glutaminezuuroplossingeentoenemende hoeveelheid door eenpapierfilter Delta 318gefiltreerd huishoudelijk afvalwater (C.O.D.na verdunning=200 mg/1)alsentingsmateriaal toegevoegd.
Omgeenverschilinvoedingsomstandigheden tebewerkstelligen,werdinomgekeerde
volgorde het gefiltreerde en daarna gesteriliseerde huishoudehjke afvalwater toegevoegd,zodathettotaaltoegediendekwantum huishoudelijk afvalwater constantwas.
Met de toenemende hoeveelheid ongesteriliseerd afvalwater steeg 00k het aantal
bacterien aan het begin van deproef.
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Figuur 23
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Met betrekking tot het biochemische zuurstofverbruik komt duidelijk de invloed
vaneengrootaantalbacterien aan hetbeginvandereactietot uiting.Na eenreactieduurvan ongeveer 15 uurloopt hetbiochemischezuurstofverbruik tussen deuiterste
hoeveelheden niet gesteriliseerd entmateriaal uiteen van ca. 60mg/1 tot ca. 130mg/1.
Desnelheidvandebiochemischereactieisgedurendedeeerstedaginsterkemate afhankelijk van het aantal bij hetbeginvan debepalingaanwezige organismen.
Een tweede aspect is het buigpunt in de curven, het z.g. plateau van BUSCH (zie
3.4), hier optredend na ruim 20uur reactieduur.
Een derde opvallend verschijnsel is het sterk uiteenlopen van de curven bij een
langereincubatietijd, ondanks decorrectievan hetverschilin entmateriaal doortoevoeging van het gesteriliseerde huishoudelijke afvalwater. De grote hoeveelheden
entmateriaalgevenna5dageneenbiochemischzuurstofverbruik datca.ii x zohoog
ligtalsdatbij delagehoeveelhedenentmateriaal.Waarschijnlijk isdithetgevolgvan
hettot groeikomenvanprotozoen diezichtenkostevande bacterien vermeerderen.
Deze laatste waarneming werd gedaan bij een onderzoek verricht ter voorbereiding
van deproef beschreven onder 3.6.Daarbij werd in een2-literskolf aan eenglucoseglutaminezuuroplossing een hoeveelheid gefiltreerd vers huishoudelijk afvalwater
toegevoegd. Uit de kolf werden 8reactievaten voor de gewijzigde Sierp-apparatuur
gevuldenwerdhetbiochemischezuurstofverbruik inachtvoud bepaald.Ondankshet
feit, dat het gebezigdeentmateriaal inallegevallenhetzelfde was,bestond ereen vrij
grotevariatieindewaarden van het zuurstofverbruik tussen deafzonderlijke kolven.
Er waren tweetypen B.o.D.-curven te onderscheiden, ednmet een relatief lage zuurstofopneming en66nmeteenhogerverbruik. Bijmicroscopischebeoordehngwerden
indelaatsteveelalweinigbacterienwaargenomen,maareengroteraantalprotozoen.
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Uit dein dezeproeven verkregen resultaten blijkt, dat het biochemischezuurstofverbruik behalvedoor dehoeveelheid temineraliseren substraat wordt bepaald door
het aantal organismen endetypen der organismen, dietot ontwikkelingkomen.
Wegenshetonregelmatigeverloopvandecurvenbijlagehoeveelhedenentmateriaal
(resp.i, i en2ml)isvoordeverdereproevendekeuzegevallenop5 mlhuishoudehjk
afvalwater (C.O.D.=200mg/1) als entmateriaal; dit komt ongeveer overeen met ca.
2mlhuishoudelijkafvalwater vangemiddeldesamenstelling (C.O.D.=ca.500mg/1).
3.4 Deenting metnietenwelbelucht vers huishoudelijk afvalwater
In het voorgaande isgedemonstreerd, hoe eenB.o.D.-resultaat af kan hangen van
hetaantalorganismenaanhetbeginvandereactie.Inhetestuariumzalzichlangshet
lozingspunt water bewegen, dat door dediffusieprocessen in afnemende hoeveelheid
'afvalstoffen' meedraagt,dierespectievelijk eendagtevoren,tweedagentevoren,enz.
werden geloosd. Daardoor zalzich eenfauna en flora ontwikkelen dieis aangepast
aan de samenstelling van het afvalwater. Om op enigerlei wijze een nabootsing te
verkrijgen vandeinhetestuariumplaatsgrijpende biochemischeprocessen,werdenin
het laboratorium B.o.D.-bepalingen verricht, waarbij entingen met huishoudehjk
afvalwater werdenuitgevoerd, dat gedurende eendag,tweedagen, ofdriedagenwas
belucht, terwijl 00k mengsels van gedurende verschillende tijdsduur voorbelucht
huishoudehjk afvalwater werdenonderzocht.Terintroductievandezeproevenzijnin
defiguren 24en25 deresultatenvermeldvanproevenmeteenglucose-glutaminezuurmengsel,geentmetversenmetgedurendeverschillendetijdenvoorbelucht rioolwater.
Hierbij is nog geen sprake geweest van aanpassing van het entmateriaal aan het
Figuur 24
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Figuur 25 Invloed vandevoorbehandeling vanhet ent-materiaal op het biochemische zuurstofverbruik.
gewijzigde Sierp-methodiek;
synthetisch afvalwater (150mg/1glucose + isomg/1
glutaminezuur);
entmateriaalgefiltreerd vers rioolwater gestandaardiseerd op C.O.D. = 200 mg/1(5ml per te onderzoeken hoeveelheid), al of niet gedurende 24 uur
belucht;

—• vers;
-o 24uur belucht.

substraat.Bijditonderzoekisgebruikgemaaktvandeverdunningstechniek zowelals
van de Sierp-methodiek.
Infiguur24zijnderesultatengegevenvaneenonderzoekmetsynthetisch afvalwater,
bestaande uit een oplossing van voedingszouten, waaraan toegevoegd een glucoseglutaminezuurmengsel. Het onderzoek werduitgevoerd metdeverdunningsmethode.
Infiguur25zijn deresultaten vaneen onderzoek met hetzelfde substraat vermeld bij
een hogere concentratie, onder gebruikmaking van de gewijzigde Sierp-apparatuur.
Inbeidegevallentreedtbijentingmethetgefiltreerdeversehuishoudelijke afvalwater
tussendeeersteentweededagvandeincubatie eenvertraging in de zuurstofopneming
op, zoals 00k door BUSCH (3.3van dit hoofdstuk) werdgeconstateerd. Bij entingen
metbelucht afvalwater isdit verschijnsel nimmer aangetoond.
Behoudens dit verschil stemmen bij de verdunningsmethode de resultaten van
entingenmetvers,24uurbeluchten48uurbeluchtrioolwatergoedovereen.Methet
72uurbeluchteentmateriaalwordteenrelatieflagereB.O.D.gevonden.Onderhetzelfde
voorbehoud aangaande de tijdehjke vertraging die 00k door BUSCH werdgeconstateerd, is bij het onderzoek met de gewijzigde Sierp-methodiek sprake van redelijke
overeenstemming. Dit onderzoek strekte zich echter over eenperiode van vijf dagen
uit.
Devertragingindebiochemischezuurstofopneming bijentingmetversrioolwater,
iseennog niet voldoende begrepen verschijnsel.
Uitfiguur24blijktdatdebiochemischezuurstofopneminggedurendedeeerstedagals
gemiddelde over de variabelen, vers, een dag belucht en twee dagen belucht entmateriaal, ca.44%bedraagt van diegedurende vijf dagen.
3.5 Desnelheidvan debiochemische reactie bijenting metaangepast entmateriaal
Voor dit onderzoek werden zowel de gewijzigde verdunningsmethodiek als een
variatie op de gewijzigde Sierp-methodiek gebruikt.
De gewijzigde verdunningsmethodiek. Een B.o.D.-bepaling volgens de standaardverdunningsmethodiek werd op drie opeenvolgende dagen aangezet in grote flessen.
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Debiochemischereactiewerdnarespectievelijk I, 2en3dagenafgebroken. Dealdus
verkregen sterk verdunde afvalwateren fungeerden opnieuw alsverdunningswater en
werden alseendag,tweedagenendriedagenbelucht,verdund afvalwater kortheidshalveaangeduid alseendag,tweedagenendriedagen belucht-verdunningswater.
Devariatie op degewijzigde Sierp-methodiek. Eenversafvalwater werdrespectievelijk 1,2en 3dagen inreactievaten in degewijzigde Sierp-apparatuur belucht.Na de
genoemde tijdsduur werd de reactie afgebroken. De aldus verkregen afvalwateren
worden weer aangeduid als een dag, twee dagen en drie dagen belucht afvalwater.
In feite zijn van deze afvalwateren respectievelijk de eerste dags-B.o.D., de tweede
dags-B.o.D.endederde dags-B.o.D.verdwenen.
Met dealdus voorbehandelde afvalwateren werden nieuweverdunningen met hetzelfde afvalwater in verse toestand (bewaard bij +4 °C)uitgevoerd in verschillende
mengverhoudingen, of werden verschillende mengingen in de Sierp-apparatuur bestudeerd. De resultaten van deze proeven zijn vermeld in de tabellen ix, x,xi, xn,
XIII enxiv. Tabelv m geeft een overzicht van detelkenmale toegepaste mengingen.
TABEL v m

Mengingen van vers afvalwater met een dag, twee dagen en drie dagen belucht afvalwater.
menging

vers afvalwater

A
B
C
D
E
F
G
H

x
x
x
x
x
x

belucht afvalwater
1 dag

2dagen

3 dagen

+ x
+ x
+ x
+ X
+ X
X
X

+ X
+ X

+ x

+ X
+ X

+ X
+ X

+ x

Detabellenix enxvatten denogvrij eenvoudige resultaten samenvanhet onderzoek met de gewijzigde verdunningsmethode. In dit onderzoek is de standaardmethodealsreferentiemethode gebruikt.Vergelekenzijn deresultaten na 1,2,3en5
dagen incubatietijd. Hierbij valt op, dat globaal gezien tussen de sterk gewijzigde
techniek en de standaardverdunningstechniek in 5 dagen geen grote afwijkingen
wordengeconstateerdbehalvevoormengingB.Bijallemengingenishetbiochemische
zuurstofverbruik gedurende deeersteendetweededagechter groter dan bij destandaardmethode. Dit verschil isna detweededag afgenomen.
Bij de verwerking van de resultaten van de tabellen xn, XIII en xiv zijn niet de
resultaten vandestandaardmethode alsreferentiegeval gekozen,maar het berekende
verbruik van de toegepaste mengingen. De volgende gedachtengang ligt hieraan ten
grondslag. Indien naast elkaar worden geplaatst een beker vers bereid synthetisch
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TABEL IX

Biochemisch zuurstofverbruik van synthetisch afvalwater (150 mg/1glucose+150 mg/1glutaminezuur) bij het gebruik van belucht verdund synthetisch afvalwater als verdunningswater. Het voorbeluchteverdunningswater werd geentmet 5mlgeflltreerd rioolwater, dat wasgestandaardiseerd op
een C.O.D. van 200 mg/1.

Verdunningen: B.O.D.J 35-voudig, —a 35-voudig, —3en —450-voudig en —560-voudig. Temperatuur 20°C.
verdunningsmethodiek

biochemisch zuurstofverbruik in mg/1

mengingvolgens
tabel v m

na dagen
1

2

3

5

standaardmethode
A
B
C
D
E

130
150
150

150
190
200
150
190
170

205

215
210
260
200
210
210

125
150
140

195
205

165
215
175

TABELX

Biochemisch zuurstofverbruik van een fabricagewater van een aardappelmeelfabriek bij het gebruik van belucht enverdundfabricagewater als verdunningswater.Verdunningen: B.O.D.I35-voudig,
—2 35-voudig, —3 en —4 50-voudigen —5 60-voudig.
verdunningsmethodiek

biochemisch zuurstofverbruik inmg/1

menging volgens
tabel v m

na dagen

standaardmethode
A
B
C
D
E
F

1
90
145
170
150
160
165
150

2

3

5

150
195
160
185
200
205
180

190
205
240

205
210
230
205
210
205
200

295
230
200
170

afvalwater (glucose 150mg/1+glutaminezuur 150mg/1 metbasis-voedingszouten) en
een beker, waarvan eenzelfde inhoud een dag eerder is bereid en daarna 24 uur is
belucht, danisbij detweedebekereenhoeveelheidsubstraatverdwenendieovereenkomt met het biochemischezuurstofverbruik van de eerste dagderB.o.D.-reactie.
Wordt van het water van deze beide bekers het biochemische zuurstofverbruik
bepaald, dan zal men constateren, dat de biochemische zuurstofopneming van het
verseafvalwater tussen24 en48 uurovereenkomtmetdatvanhetvoorbeluchtewater
tussen 0 en 24 uur. Is derhalve het verloop van het biochemische zuurstofverbruik
vanhetverseafvalwater overeenaantaldagengemeten,dankanmenhetbiochemische
zuurstofverbruik van het 24uur voorbeluchte afvalwater aflezen door de oorsprong
ingedachtenteverschuivennaarhetpunt '24uur', gelegenopdecurvevanhetverse
afvalwater. Men zou door evenwijdige verschuiving van dit punt naar de oude oor71

sprong,waardoordegehelecurvewordtverplaatst,eveneenseenzelfdeaflezingkunnen
doen.Zokanmenookdoor eenverschuivingvanhetgedeeltecurveafgesneden door
deverticaal'over2dagen'en'over 3 dagen'derestcurvenbepalenvanhet2 dagenen
3dagen beluchte afvalwater.
Bovengenoemd principe ligtten grondslag aan eenproef met strokartonafvalwater
onder gebruikmaking van de gewijzigde Sierp-methodiek en van de verdunningsmethode.Deresultatenzijnvermeldintabelxi eninfiguur26.Zowelde oorspronkelijke
curvevanhetverseafvalwateralsdecurvenvandeberekendewaarden,aangevendehet
biochemischeverbruik verminderd met dat van deeerste 24uur, deeerste48uur en
deeerste72uur, zijn infiguur 26aangegeven. Deberekendewaarden zijn intabel xi
vermeld. In de kolommen 2en 3van tabel xi ishet biochemische zuurstofverbruik
aangegeven, gemeten volgens de gewijzigde Sierp-methodiek en volgens de verdunningsmethodiek. In de kolommen 4, 5en 6is vervolgens berekend, welke demeetresultaten zouden zijn, verkregen met de verdunningsmethodiek, indien hetzelfde
afvalwater respectievelijk 24uur,48uuren72uurzouzijnbelucht,alvorensdemetingenvanhetbiochemischezuurstofverbruik zoudenzijn gestart.Bijdezeberekeningis
dus de veronderstelling gemaakt, dat door de voorbehandeling van het afvalwater
geensecundairewijzigingen indezuurstofopneming gaanoptreden.Deresultatenvan
het onderzoek tonen het tegendeel aan.
TABEL XI

Biochemisch zuurstofverbruik van een strokartonafvalwater in mg/1, bepaald volgensde gewijzigde
Sierp-methodiek (kolom2)endeverdunningsmethodiek (kolom3)enberekenduitdecurveverkregen
met deverdunningstechniek voor degevallen, dat het verseafvalwater respectievelijk 1,2en 3dagen
was voorbelucht (kolom 4, 5en 6).
biochemisch zuurstofverbruik in mg/1
vers afvalwater
dagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

voorbelucht afvalwater berekend uit kolom 2

gewijzigde
Sierpmethodiek

verdunningsmethodiek

2340
3480
4020
4410
4820
5110
538o
5550
5660

—
—
—
—
—
—
72

duur voorbeluchting
24 uur

48 uur

72 uur

1500
2250
2900
3800
4450
4800
5050
5300
5550

750
1400
2300
2950
3300
3550
3800
4050

650
1550
2200
2550
2800
3050
3300

900
1550
1900
2150
2400
2650

—

3000

—

3650

—

—

4400

—

3200

—

5900

—

3850

—

—

4600

—

3400

6100

—

4050

—

4800

6300

—

—
—

—
—
—

Indien b.v. even grote hoeveelheden vers en voorbehandeld afvalwater worden
gemengd, dan zoueenberekendverbruik wordenverwachtdatlagerligtdandatvan
het oorspronkelijke verseafvalwater. Detheoretische waarden zijn teberekenen met
behulp van tabel xi. De meetresultaten verkregen met de mengsels zouden moeten
liggen tussen de dik getrokken lijn en de dunne onderbroken lijnen vanfiguur26.
Tabel xn geeft de resultaten die voor de mengverhoudingen 1:1(A, D en E tabel
vi11) eveneensgrafisch infiguur26zijn uitgezet. Deresultaten spreken voorzichzelf.
Door demengingentreedt eenaanmerkelijk snellerezuurstofopneming gedurendede
eerstedagenvandereactieop.Na5a6dagenreactieduurisdaarentegenweersprake
van eengoedeovereenstemmingtussen deberekende endegemeten resultaten.
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Figuur 26 Verhoging van de snelheid van de
B.o.D.-reactie door menging van vers
strokartonafvalwater met een, twee
ofdriedagenvoorbelucht strokartonafvalwater.
Figure 26 Increase in the rate of the B.O.D.reaction by mixingfresh straw-board
wastewaterwithone,twoorthreedays
pre-aeratedstraw-board waste water.

gemeten zuurstofopneming van vers afvalwater (standaardverdunningstechniek)
measuredoxygenuptake offresh wastewater(standarddilution method);
berekendezuurstofopneming na voorbeluchting vanvers afvalwater calculatedoxygen
uptakeafterpre-aeration offresh waste water;
beluchting 24uur pre-aeration 24 hrs;
beluchting 48 uur pre-aeration 48hrs;
beluchting 72uur pre-aeration 72 hrs;
gemeten zuurstofopneming van mengsels measuredoxygenuptakeofmixtures;
1 deel vers + 1deel 24 uur voorbelucht afvalwater / partfresh + 1part 24hrspreaeratedwaste water;
1deelvers + 1 deel 24uurvoorbelucht + 1 deel48uurvoorbelucht afvalwater 1part
fresh + 1 part 24 hrspre-aerated+ l part 48hrspre-aerated waste water;
1 deel vers + 1deel 24uur voorbelucht + 1deel 48 uur voorbelucht + 1deel 72 uur
voorbelucht afvalwater / partfresh + 1 part 24hrspre-aerated + / part 48 hrspreaerated+ / part 72 hrspre-aeratedwaste water.
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TABEL XII

Biochemisch zuurstofverbruik van een strokartonafvalwater bij het gebruik van geadapteerd verdunningswater. Verdunningsmethodiek. Temperatuur 20°C.
biochemisch zuurstofverbruik inmg/1
mengingen zietabel v m
incubatietijd mengverhouding
in dagen
gelijke delen

I
2

3
6

mengverhouding
gelijke delen

gemeten

berekend

2290
2760
3010
3840

1690
2325
35io

berekend

gemeten

berekend

1125
1825
2600

1760
2740
34io
4290

1730
2470
3800

4175

mengverhouding10:3

1
2
3
6

mengverhouding
gelijke delen

1325
2050
2760
45io

2030
3030
3630
4400

970

mengverhouding10:3:2
1235
1985
2685
4315

2540
3160
3620
436o

950

gemeten
1900
2290
2470
34oo

mengverhouding10:3:2:1
1215
i960
2640
4215

2590
3110
3290
4400

In het tweede gedeelte van tabel xn zijn de uitkomsten van mengingen vermeld,
waarbij isuitgegaan van andere mengverhoudingen van het verseen hetvoorbehandelde afvalwater. Hoewel hier het aandeel van het voorbehandelde afvalwater aanzienlijk geringer is, is het effect op de biochemische zuurstofopneming vrijwel niet
veranderd. Devoorbehandeling metdeaangepastefloraverhoogt desnelheid van de
biochemische zuurstofopneming.
Een zelfde serieonderzoekingen werd metdegewijzigde Sierp-apparatuur verricht
met synthetisch afvalwater enstrokartonafvalwater. Deresultaten, samengevat in de
tabellenx m enxiv,stemmenin zoverre overeen methetreedsgevondene bijdeverdunningstechniek,dat00khierdetendenstoteenverhogingvandereactiesnelheid bij
mengingvanhetverseafvalwater metvoorbehandeldwateraanwezigis.Deverschillen
zijn echteraanzienlijk kleinerdanbijdeproevenmetdezuurstofflesjes, waarschijnlijk
omdat in het laatste geval met geringere substraatconcentraties wordt gewerkt. Als
bijzonderheid zij hier gewezen opdemengingen F, G enH uittabelxm. Hierkomt
alsgevolgvandemengingvanversafvalwater ofeendagbelucht afvalwater methet
twee of drie dagen beluchte afvalwater ten opzichte van de berekende waarden een
zeer sterk verhoogde biochemische zuurstofopneming voor.
Ter willevan het overzicht zullen hier de belangrijkste resultaten van de proeven
met voorbelucht afvalwater als entmateriaal worden samengevat:
1. Invergelijking metdevooriederemethodegeldendestandaardtechniek werdbij
hetgebruikvanvoorbehandeld afvalwater inhetalgemeenindeperiodevandeeerste
tot de vijfde dag van de B.o.D.-reactie een hogere reactiesnelheid gemeten. Dit was
vooralzeer sprekend bij het onderzoek met deverdunningsmethode. Na eenreactie74

TABEL XIII

Biochemisch zuurstofverbruik van een synthetisch afvalwater (glucose 150 mg/1 + glutaminezuur
150mg/1)en van mengsels van dit afvalwater met deeen dag, twee dagen en drie dagen voorbehandeldeoplossingen. Temperatuur 20°C. Gewijzigde Sierp-methodiek.
biochemisch zuurstofverbruik in mg/1
mengsel
zie tabel v m

na dagen

A gemeten
berekend
B gemeten
berekend
C gemeten
berekend
D gemeten
berekend
E gemeten
berekend
F gemeten
berekend
G gemeten
berekend
H gemeten
berekend

92
82
74
63
65
59
87
62
69
50
58
46
63
41
44
31

126
123

86
99
84
91
104
93
85
74
94
72
no
58
87
44

114
140
92
113

storing apparatuur

94
104
112
107

94
86
133
83
149
68
124
52

161
128
128

155
113
127
105
116
129
119

"3
123
128
125
124
103
211

no
96
190

93

99

202
77
179
60

242
82
218
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TABEL XIV

Biochemisch zuurstofverbruik van een strokartonafvalwater en van mengsels van net verse afvalwater met het een, twee en drie dagen voorbehandelde afvalwater. Temperatuur 20°C. Gewijzigde
Sierp-methodiek.
biochemisch zuurstofverbruik in mg/1

mengsels
zietabel v m

na dagen

A gemeten
berekend
B gemeten
berekend
C gemeten
berekend
D gemeten
berekend
E gemeten
berekend

173
179
213
199
196
146
173
134
157

no

255
254
256
221
243
219
223
197
190
168

313
296
294
264
274
256
264
239
221
206

349
336
321
298
300
289
290
275
239
240

380
371
351
332
321
318
321
307
267
269

414
399
373
355
344
338
349
352
290
290

439
421
394
374
362

—
382
350
309

—

duurvanvijfdagenwarendecyfersvoordebiochemischezuurstofopneming (B.O.D.5)
ongeveer gelijk.
2. BijdegewijzigdeSierp-methodiek wasdeinvloedvanhetmengenvanhetverse
afvalwater met voorbelucht afvalwater in het algemeen gering. De reactiesnelheden
vandestandaardmethodiekvandezeonderzoekmethodezijngedurendedeeerstedagen
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veelal aanmerkelijk hoger dan diegemeten met de standaardverdunningsmethodiek.
3. De sterke verhoging van de reactiesnelheid gedurende de eerste dagen van de
reactiegenoemd onder 1,is00kverkregenbijmengingenmetgeringerehoeveelheden
voorbehandeld afvalwater (tabel xn).
4. Doorhet gebruikvanvoorbehandeld endaardoor aangepast entmateriaal werd
bijlaboratoriumproevenmetdeverdunningsmethode gedurendedeeerstedagvande
reactiereedsongeveer 50%vandeB.O.D.5 opgenomen.Ziehiervoorfiguur26.
5. Eriseenopvallendeneigingnaarrelatiefhogetotzeerhogezuurstofopnemingen,
zodra sprakeisvanmengingvanhetverseofheteendagbeluchteafvalwater methet
tweeendriedagenvoorbehandelde (menging F,GenH, tabel xm).
6. Deresultaten gevenaanleiding tot eencritische beoordelingvan dewaardevan
de B.o.D.-bepaling. Aanpassing aan het doel, waarvoor deze bepaling wordt uitgevoerd, lijkt aangewezen.
7. Dezestudiewasaanleidingtotdeontwikkelingvaneen'voorzuiveringsmethode'
(97),dieinsterkemateovereenkomstvertoontmetdegedachtevan'dispersed growth
aeration' in 1949reedsdoor HEUKELEKIAN gepubliceerd(98).In 1957werdhiervan
door NEMEROW nog een naderetoepassing gegeven(99).
3.6 Deblokkering van denitrificatie bijtoepassing van degewijzigde Sierp-methodiek
Infiguur 27ishetresultaat gegevenvaneenmetingvandebiochemische zuurstofopneming van synthetisch afvalwater (glucose-glutaminezuur) over een incubatieperiodevan twintig dagen.
In verband met de beschikbare reactievaten moest de proef in 2 delen worden
verricht.Omtoteenanalyseringvanhetammoniakgehaltetekunnenkomen,werdde
analyse in achtvoud opgezet en telkens een cultuur afgebroken. Hierin werden het
gehalte aan totale stikstof, aan nitraat, en het bichromaatzuurstofverbruik bepaald.
Gedurende de eerste vijf dagen trad bij ongeveer gelijkblijvend gehalte aan totale
stikstof (niet in de grafiek uitgezet) een sterke stijging van het ammoniakgehalte op,
datdaarna ongeveerconstantbleef.Ondankshetzeerhogeammoniakgehaltewerden
nitrietennitraat slechtsinzeerkleinehoeveelhedenopdetweedeenvijfde dagaangetoond. Dit wil zeggen, dat nitrificatie praktisch gesproken niet vooikwam, wat zeer
waarschijnlijk een gevolg was van het onttrekken van het C0 2 door de kaliloog,
waardoor de autotrofe nitrificerende bacterien zich niet konden ontwikkelen. Opgemerktzij,dat in dezuurstofflesjes welnitrificatie optreedt.
DecurvediedeafnemingvandeC.O.D.weergeeft,demonstreert,hoedebiochemische
zuurstofopneming eveneensbijbenaderingdoordezeanalysekanwordenbeschreven.
Deproefvoerttotdeconclusie,dateenmethodiekwaarinhetC0 2 wordtvastgelegd
metbehulpvanKOH,nietgeschiktisvoorbestuderingvandenitrificatietrap van de
B.o.D.-reactie.Demethodiekleentzichdaarentegen bijuitstekvoorbepalingenvande
totale zuurstofopneming van de koolstoftrap. De c.o.D.-bepaling is te bezigen voor
een benaderende beschrijving van het zuurstofverbruik in het biochemische proces.
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Figuur 27 Het verloop van debiochemische zuurstofopneming, van het ammoniakgehalte, van het
nitraatgehalte en van deafneming van het bichromaatzuurstofverbruik.
gewijzigde Sierp-methodiek;
synthetisch afvalwater (400mg/l glucose + 400mg/l glutaminezuur);
enting met een dagvoorbelucht afvalwater;
meettemperatuur 20°C.;
•

• B.O.D.;

•
•
H

• NH4+;
• NO-;
h afneming c.0.0.

3.7 Detotale B.O.D.=B.O.D. C+N
In dit verslag zal aan de term 'totaal biochemisch zuurstofverbruik' een andere
betekenisworden gegeven,dan die,alleenbetrekkinghebbend op het totalebiochemische zuurstofverbruik van de koolstoftrap (zie inleidende beschrijving van dit
hoofdstuk). Hier wordt met deze term aangeduid het totale biochemische zuurstofverbruik gemeten met de verdunningsmethode in een meetperiode van 30dagen of
meer;dat wilzeggen,dat 00k hetbiochemischezuurstofverbruik van de nitrificatietrap,zozichdatindeanalysemanifesteert, inhettotaleverbruik isopgenomen.Om
verwarringmetdetermuitdeliteratuurtevoorkomen,zalgesprokenwordenvande
B.O.D. C+N . Bij het onderzoek naar de lozingsmogehjkheden van het veenkoloniale
afvalwater opdeEems-Dollard,werddeB.O.D. C+Nbepaaldvan strokartonafvalwater,
van fabricagewater van een aardappelmeelfabriek, van rottend oppervlaktewater
envan estuariumwater.
Deaanzienlijke zuurstofvraag diebij hogeammoniakgehaltenkan optreden,werd
gedemonstreerdmetdebepalingvandeB.O.D. C+N vanhetrioolwatervanAmsterdamWest.
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Figuur 28 B.o.D.-curvenvan strokartonafvalwater.
Verloop van de biochemische zuurstofopneming met de tijd, in procenten van de B.0.D.5; verdunningsmethodiek; meetapparatuur 20°C
Figure 28 B.o.D.-curves ofstraw-boardwaste.
Course of the biochemicaloxygen uptake with time, percentage of the B.o.D.s; dilutionmethod;
temperature 20°C.
-g- enkelvoudige meting single measururement;
— gemiddeldevan 4 verschillende afvalwateren average of 4 differentwaste waters;
B.O.D.30= Ca.2 XB.O.D.5.
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Figuur 29 B.o.D.-curvenvan fabricagewater van een aardappelmeelfabriek.
Verloop van de biochemische zuurstofopneming met de tijd, in procenten van de B.0.D.5; verdunningsmethodiek; meettemperatuur 20°C
Figure 29 B.o.D.-curves of thepotato-flour-processing waste.
Course of the biochemicaloxygen uptake with time, percentage of the B.0.D.5; dilutionmethod;
temperature 20°C.
-*

5- enkelvoudige meting single measururement;
gemiddeldevan 4 verschillende afvalwateren average of 4 differentwaste waters;
B.O.D.30= Ca.1,8 X B.O.D.5.
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3.7.1. Hetstrokartonafvalwaterenhetfabricagewater. Deresultatenvanhetonderzoek van hetversestrokartonafvalwater envan hetversefabricagewater zijn gegeven
indefiguren28en29.In beidefiguren ishetverloopvanhet biochemischezuurstofverbruik, zowel van een enkelvoudige meting als van het gemiddelde van metingen
vanverschillendeafvalwateren, ingrafiek gebracht.Inbeidegevallenwerd gevonden,
datbijeenenkelvoudigemetingindeeerstedagenderreactieeenonregelmatigheidkan
optreden,diedoormiddelingwegvalt.Indiennuhetresterendebiochemischezuurstofverbruik na 30dagen wordt verwaarloosd, bestaat het volgende verband:
strokartonafvalwater B.O.D. C+N =2 xB.O.D.5;
fabricagewater
B.O.D. C + N =1,8xB.O.D.5.
3.7.2 Devervuilde oppervlaktewateren. Hetverloopvanhetbiochemischezuurstofverbruik van door deveenkoloniale afvalwateren verontreinigde oppervlaktewateren
iseenaantalmalenonderzocht.Figuur 30brengtditvandriegevalleninbeeld.Inde
sterk vervuilde wateren, waarin door de rottingsprocessen een hoge activiteit van de
levende organismen aanwezig is,steekt de snelheid van dereactie in deeerstedagen
duidelijk af tegendievan deverse afvalwateren (figuur 28en29):
verse afvalwateren
B.O.D.2=ca.55% B.O.D.5;
rottende oppervlaktewateren B.o.D.2=ca.70%B.O.D.5;
B.o.D. 1 =ca. 5 0 % B.O.D.5.

B.o.aK=ioo%-
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Figuur 30 B.o.D.-curvenvan rottend oppervlaktewater.
Verloop van de biochemische zuurstofopneming met de tijd, in procenten van de B.O.D.S; verdunningsmethodiek;meettemperatuur 20°C.
• • • • • Westerwoldse A (Nw. Statenzijl);
+ + + + + Eemskanaal
(Farmsum);
O O O O O Winschoterdiep (Waterhuizen);
abd
geextrapoleerde koolstoftrap;
be
nitrificatietrap.
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Desterkestijgingvandezuurstofopnemingomstreeksdetiendedagvandeincubatie
iszekereengevolggeweestvannitrificatie.DeB.O.D. C+Nvanhetrottendeoppervlaktewater bedraagt ongeveer 2,05xB.O.D.5.
3.7.3 Het rioolwater van Amsterdam-West. Ter vergelijking van de verkregen uitkomsten met dievan eentypisch huishoudelijk afvalwater, isinfiguur31de B.O.D.curve venneld van een analyse van het rioolwater van de zuiveringsinstallatie in
Amsterdam-West.
Opvallend ishier de sterkenitrificatietrap omstreeks detiende dagvan dereactie.
Gevonden werd: B.O.D. C + N =3 XB.O.D.5.
3.7.4. Het estuariumwater. In het rapport aangaande deresultaten van het onderzoekvandeTheems(109),wordtoppagina 181 aangetoond,datdezwevendeslibvlok
in het Theemswater een overheersende invloed heeft op debepaling van het biochemische zuurstofverbruik. In dat rapport wordt de conclusie getrokken, dat het niet
mogelijk is in het estuariumwater goede B.o.D.-bepalingen te verrichten. Bij het
onderzoek van het Eemswater werd eenjuist tegengesteld resultaat verkregen; 00k
hier werden in een vroeg stadium van het onderzoek B.o.D.-bepalingen in flesjes
verricht,waarbij eenseriewerd weggezetineenstoof,terwijl eenandere serieopeen
schudmachine inhet donker inbewegingwerd gehouden.Er werdenin hetalgemeen
geen verschillen in uitkomsten bij beide series gevonden in tegenstelling tot de uitkomsten van soortgelijke proeven van de Theemsonderzoekers. De uiteenlopende
conclusiesbetreffende debepalingvande B.O.D.inhetTheems-eninhet Eemswater,
zijn duidelijk het gevolgvan grote verschillen in het gehalte aan zwevende stof. Op
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Figuur 31 B.o.D.-curve van het rioolwater van Amsterdam-West.
Verloop van de nitrificatietrap.
•
verdunningsmethode;
A
variatie op verdunningsmethode diehier verder niet is besproken.
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B.o.D.-curven van het
estuariumwater.
Verloop van de biochemische zuurstofopnemingmetdetijd,inprocenten van de B.0.D.5;
verdunningsmethodiek;
meettemperatuur 20°C.
Courseof the biochemical oxygen uptake with
time, percentageof the
B.0.D.5;dilutionmethod;
temperature 20 °C

30

• enkelvoudige meting single measurement;
gemiddeldevan6monstersestuariumwater averageof 6samplesofestuary water;
2afkomstig van w.p. 56 twofrom o.p.56;
2afkomstig van w.p.61 twofrom o.p. 61;
1 afkomstig van deWesterschelde (hoogte Bath) onefrom the Westerschelde(Bath);
1 afkomstig van deWesterschelde (hoogte Vlissingen) onefrom the Westerschelde
(Vlissingen).
B.O.D.30 = 2.6 X B.O.D.5.

pag. 181 van het Theemsrapport (109) worden hiervoor de volgende gehalten aan
zwevende stof vermeld:
oppervlakte 100- 400 mg/1;
bodem
300-2900 mg/1,terwijl in de Eemsaandeoppervlaktewaarden werden
gevonden, varierend tussen +40 en 280 mg/1 (zie figuur 12). Hogere gehalten in de
Eems aandeoppervlakte ennabij debodemkomenalleenindeomgevingvandemond
van de Dollard voor. Ongetwijfeld zal een variatie in het slibgehalte - dat weer afhankelijk isvandeweersomstandigheden - eengroterevariatieindeB.o.D.-uitkomsten
ten gevolge hebben. Dit heeft in de Eems geen nadelige invloed op het gemiddelde
resultaat gehad, zoals onder meer in figuur 33wordt gedemonstreerd, en waarvan in
de berekening (figuur 44) de bevestiging wordt verkregen.
Estuariumwater dat belast ismet afvalstoffen, zoals dat ineengedeeltevande Eems
het geval is, is te beschouwen als een verdund afvalwater. Dit verdunde afvalwater
heeft op het moment dat het in onderzoek wordt genomen, steeds een fase van de
biochemische afbraak doorlopen, waardoor verwacht kan worden, dat de verhouding
B.O.D. C + N tot de B.0.D.5 toe zal nemen en groter dan twee zal worden. Dit kan aan
de hand van de figuren 28en 29, die de biochemische zuurstofopneming van de verse
afvalwateren geven, worden gedemonstreerd. Wordt b.v. aangenomen, dat het verse
strokartonafvalwater (fig. 28) met zuurstofhoudend estuariumwater was verdund en
dat de meting van het biochemische zuurstofverbruik twee dagen later een aanvang
81

nam(eengevaldatbijhetonderzoek vanrivieren en kanalen velemalen 'onopgemerkt'
voorkomt), dan zouden de maten van de grafiek devolgendewijzigingen ondergaan:
nieuwe basis ongeveer op 45%-lijn,
B.O.D. 5 wordt B.0.D.3,
B.O.D. 7 wordt B.O.D. 5 enz..
De verhouding van de B . O . D . C + N tot de B.0.D.5 die dan kan worden berekend,
bedraagt ca. 2,4. Werd de meting eerst na vijf dagen begonnen, dan zou het verband
een
B.O.D. C + N tot B.O.D. 5
factor van ca. 2,2 bedragen, terwijl indien de metingen na
tien dagen waren begonnen een quotient van meer dan 4 zou worden berekend.
Onder de natuurlijke omstandigheden van het estuarium zal het verloop van de
biochemische zuurstofneming verschillen van het verloop van de krommen van het
verse afvalwater (fig. 28 en 29). Het beeld van de berekende verhoudingen 'bij verschuivingvanhet punt van aanvang van het onderzoek' ofmet anderewoorden bij het
ouder worden van het strokartonafvalwater, is karakteriserend voor hetgeen bij het
onderzoek van het estuariumwater kan worden verwacht. In het estuarium is immers
op elke plaats afvalwater van verschillende 'ouderdom' aanwezig.
In welke mate een verschillend gehalte aan 'kleislib' de verhouding B.O.D. C + N tot
B.0.D.5 beinvloedt, is niet direct te zeggen. Bij het Theemsonderzoek (109, pag. 211)
werd in twee gevallen een opneming van zuurstof met de tijd gevonden, die bij benadering rechtlijnig was; B.o.D.2o:B-O.D.5=ca. 4. Hierbij kan, zoals reeds vermeld,
dus sprake zijn van hoge slibgehalten. In het Eemswater en in water afkomstig van de
Westerschelde(figuur 31a),werdeenverhoudingalsgemiddeldevanzeswaarnemingen
gevonden van 2,6. Bij de proeven vermeld in tabel vi A kwam een factor van ca. 2,4
naar voren. In de berekeningen zal voorzichtigheidshalve voor de verhouding tussen
de B . O . D . C + N en de B.O.D. 5 een factor van 2,4 worden aangenomen.
3.7.5. DevoordeberekeningentebezigenverhoudingentussendeB.o.o.c+Nen deB.o.i>.5
van deverschillendeafvalwateren. Gedurende het onderzoek werd als routine-analyse
steeds de B.O.D. 5 bepaald. Bij lozingen op een estuarium issprakevangrote verblijftijden die afhankelijk van de plaats van lozing tot meer dan dertig dagenkunnen oplopen (tabel xxv). Het isdaarom nodig indeberekeningen deB . O . D . C + N te gebruiken.
Voor de verse afvalwateren en het rottende oppervlaktewater geldt bij benadering:
B.O.D.c+N= 2XB.O.D.5.
Voor het estuarium zal worden gerekend met de betrekking:
B.O.D.c+N=2,4XB.O.D.5.
Opgemerkt zij, datbij ditlaatstewaterterhoogtevaneenlozingspuntde verhouding
van de twee B.o.D.-waarden mogelijk anders ligt. Eerst na realisering van de afvoerleiding zullen hierover nauwkeuriger gegevens kunnen worden verzameld.
3.8 De voorde berekeningen gekozen reactiesnelheden
De voorgaande laboratoriumproeven werden uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van dereactiesnelheden bij deafbraak van het veenkoloniale afvalwater, nadat
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ditinhetestuariumwordtgeloosd.Dezesnelhedenwerdengebruiktvoorhetbpstellen
van de berekeningen betreffende deinvloed van de lozingen op de zuurstoftoestand
van het estuarium.
In de tot nu toe in de literatuur beschreven soortgelijke afvalwatertechnische
problemenwordenveelaldereactiesnelhedengepubliceerddoorTHERIAULTgebruikt.
Deze onderzoeker (zieb.v. 85) steldevast, dat voor de koolstoftrap bij 20°Ciedere
dageenverbruikvan20,6%vanhetresterendebiochemischezuurstofverbruik plaatsvindt.Bijlageretemperatuurligtditcijfer lager,zoalsditdoordezeonderzoeker,door
GOTAAS(86)endoor GREENFIELD enmedewerkers(96)isaangegeven.Indit hoofdstuk werd opdezeverlagingingegaan in 3.1. Dedoor THERIAULT gevonden cijfers
bij 20°Czijn vermeld intabelxv onder nummer 1.
Op het laboratorium van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater te
Sappemeer werden de snelheden van afbraak van strokartonafvalwater, van fabricagewater van een aardappelmeelfabriek en van rottend oppervlaktewater bepaald
(figuur 28t/m 30).Dezegegevenszijnintabelxv samengevat,onderdenrs.2,3 en4.
Deproevenmethetvoorbehandelde afvalwater alsentmateriaal(paragraaf 3.5 van
dithoofdstuk)gavenaanwijzingen overeenhogereactiesnelheidindeeerstedagenvan
de biochemische reactie. Deze is in een globaal cijfer uitgedrukt (tabel xv, nr. 5).
Proeven betreffende de biochemische zuurstofopneming van het estuariumwater
afkomstig uitdeomgevingvandelandpuntvanReide(zie3.1 en3.7.4.vandit hoofdstuk)verschaften gegevens over dereactiesnelheid onder dehuidige omstandigheden
van belasting (tabelxv, nr.6).
Uitdezecijfers blijkt, dat gedurendedeeerstetiendagenvandereactiedesnelheid
van afbraak van het strokartonafvalwater en dievan het fabricagewater in dezelfde
orde van grootte liggen als dievan versrioolwater. Ook dereactiesnelheden van het
verontreinigde estuariumwater sluiten hierbij aan. Zodra echter rotting in oppervlaktewater heeft plaatsgehad, worden in de eerste dagen van de reactie hogere
snelheden gemeten. Reactiesnelheden in dezelfde ordevan grootte werden geconstateerd bij proeven, waarin voorbehandeld (belucht) afvalwater als entmateriaal werd
gebruikt.
Hetisnudevraag,welkereactiesnelheidmoetwordentoegepastindeberekeningen
vanhoofdstukxi.Bijhetbeantwoordenvandezevraagzaltevenseenuitspraakmoeten
worden gedaan over deinvloed vandetemperatuur op de reactiesnelheid.
Hetiswaarschijnlijk, dat,samenhangendmetdeplaatsvanlozing,inhetestuarium
verschillenindereactiesnelhedenzullenoptreden.Indeomgevingvanhetlozingspunt
kunnen hogere snelheden van biochemische zuurstofopneming voorkomen, dan op
plaatsen op zekere afstand van het lozingspunt gelegen. Op deze laatste zullen de
reactiesnelheden weer gelijk zijn aan de in de literatuur vermelde en de ook bij
proeven in dit onderzoek gevonden snelheden (tabel xv, nrs. 1,2, 3en 6).Hiervoor
pleitenvooraldeuitkomstenvanmetingenmethet estuariumwater.
Bij berekeningen over de verdeling van organische stof in een estuarium, waarbij
zowel lage als hoge waarden voor de afbraaksnelheid in de eerste dagen van de
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TABEL xv

TableXV

Snelheden van de biochemische reactie bij verschillende incubatietijden, uitgedrukt in procenten
van de B.O.D.S. Proeven uitgevoerd met destandaardverdunningstechniek bij 20°C.
Onderzochte wateren:
huishoudelijk afvalwater, strokartonafvalwater, fabricagewater van een aardappelmeelfabriek,
rottend oppervlaktewater en estuariumwater.
Rates of thebiochemicalreaction at differentperiodsof incubation, as percentage of B.O.D.S.
Testscarriedoutusing thedilution methodat 20°C.
Investigatedwaters:
domesticsewage, straw-board waste,wastefrom apotato-flourmill,pollutedsurface waterandestuary
water.
incubatietijd in dagen
incubationperiod in days

1

1. huishoudelijk afvalwater (85)
30
domestic sewage
(85)
2. strokartonafvalwater (fig. 28)
35
straw-board waste (fig. 28)
3. fabricagewater (fig. 29)
35
wastewaterfroma potato-flour
mill (fig. 29)
4. rottend oppervlaktewater (fig. 30] 50
polluted surface water (fig. 30)
5. voorbehandeld afvalwater
(fig. 26)
±50
pre-treated waste water (fig. 26)
6. estuariumwater(zie 3.1en 3.7.4.)
25
estuary water (see 3.1 and 3.7.4.)

2

3

4

5

10

30

54

73

88

100

132

146

50

66

85

100

146

200

56

70

90

100

134

180

70

82

92

100

ca 140

205

—

—

—

100

—

—

50

68

82

100

—

256

B.o.D.-reactiewerdentoegepast,werdgeconstateerd,dathetverschilindeuitkomsten
betreffende deresterende B.O.D. slechtsgeringwas. Bij gebruik van de hogereactiesnelhedenwerdeenietslagererest-B.o.D.alsuitkomstverkregendan bij gebruikvan
delage snelheden. Het verschilwasvan ondergeschiktebetekenis.Om enigereserve
in hetberekenderesultaatteverkrijgen, werddaarom besloten,deberekeningenmet
de gemiddelde reactiesnelheden gevonden voor het strokartonafvalwater en het
fabricagewater uittevoeren(tabelxv, 2en3).
Demetingenwerdenverrichtonderlaboratoriumomstandighedenbij eentemperatuur van 20°C.Degemiddeldetemperatuur vanhet estuariumwater bedraagt inhet
najaar echter 8-10°C. Is het nu nodig bij het toepassen van de eerder genoemde
reactiesnelheden nog rekening te houden met de vertragingen die bij afnemende
temperatuur indezesnelhedenwerden geconstateerd (tabelv envi)?
Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Bij het uitspreken van een verwachting aangaande detoekomstigezuurstoftoestand, moet de ongunstigstesituatie
in beschouwing worden genomen. In verband met de hoge watertemperaturenzal
dezeinSeptembervoorkunnenkomen.Zowelin1959 als in 1961 werdeengemiddelde
septembertemperatuur van het water gemeten van 17°C(figuur 36).Het isdaarom
aangewezendeberekeningenuittevoerenmetgegevens,diebehorenbijeentempera84

tuur, dieminimaal17°Cbedraagtenlieverhogerligt.Detemperatuur van20°Ckan
daarominalleverderebeschouwingenwordengehandhaafd. Ditheeft tot gevolg,dat
de berekening een voorzichtige voorspelling van de in de maand September te verwachten toestand zalgeven.Deindeanderenajaarsmaanden inhetestuariumvoorkomende zuurstoftoestand zal waarschijnlijk gunstiger zijn dan bij de berekeningen
gevonden. Er zijn overigens 00k motieven aan tevoeren, die onder meer naar voren
werden gebracht bij de behandeling van de invloed van de temperatuur op de biochemische zuurstofopneming (3.1 van dit hoofdstuk), dat een verlaging van de
temperatuur weinig invloed zou hebben op het biochemische zuurstofverbruik, als
gevolg van de relatieve toeneming van het aantal organismen*. Het is echter welte
verwachten, dat de zuurstoftoestand in de maanden november en december, bij
temperaturenlagerdan8°C,gunstigerzalzijn,wegenshettotstilstandkomenvanhet
nitrificatieproces. Het werkelijke beeld van de temperatuurinvloed is niet geheel
duidelijk.
Voor dit rapport is het echter voldoende, rekening te houden met een minimumtoestand bij 20°C. Het berekende dieptepunt zal wellicht over een vrij korte tijd
gedurendedemaanden Septemberenoktober voorkomen.

* Bijhetterpersegaanvanditwerk,werdendoormedewerkersvanschrijver dezes proefresultaten
verkregen die de gedachtengang van een geringetemperatuurinvloed op desnelheid van de B.O.D.reactie, als het substraat wordt gebracht in een milieumeteenaangepastefloraenfauna, bevestigen.
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HOOFDSTUK IX

DE ZUURSTOFHUISHOUDING VAN HET ESTUARIUM ONDER
DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN VANAANVOER VAN AFVALSTOFFEN

I. DE BELASTING MET AFVALSTOFFEN

De afvalstoffen die het estuarium onder de huidige omstandigheden bereiken,
worden aangevoerd viadeGroninger kanalen, viadepersleidingen nabij Delfzijl en
eventueelviaderivier de Eems.
Over deafvoer vanafvalstoffen viaderivier deEems zijn geen gegevens bekend.
Deze afvoer zalpro memorie worden gesteld. Deafvoer vandepersleidingen isvrij
nauwkeurigteomschrijven. Deleidingvandestad Groningen voertinde campagne
naast hethuishoudelijk afvalwater ookhetdiffusie-, pers-enspoelwatervandeFriesGroningsesuikerfabriek naar deEems.Hetiswaarschijnlijk, datditindustriele afvalwaterindetoekomstviadeinstaatvanuitvoeringzijnde leiding Hoogkerk-Wadden
naardeWaddentennoordenvandeNoordpolderzalwordenafgevoerd. Ditbetekent
derhalve eenkleine verlichting vandebelasting vanhetEems-estuarium. Deleiding
vanAppingedam transporteert inhoofdzaak hetafvalwater vandecoop, strokartonfabriek 'DeEendracht'; deafvoer vandeleiding Delfzijl valthierbij inhetnieten is
weerpromemorietestellen.
In deVeenkolonien worden, gedurendedecampagnevandeaardappelmeelfabrieken,doordezeendoor destrokartonfabrieken afvalstoffen uitgestoten meteentotaal
verontreinigend vermogenvan420ton B.O.D.5peretmaal.Buitendecampagnewordt
met hetafvalwater vandestrokartonfabrieken nog113ton B.O.D.5 dagelijks geproduceerd (hoofdstuk 11). Zoalsvermeld, vindt deafvoer van dezeafvalstoffen nunog
plaats via de kanalen, in hoofdzaak via de Westerwoldse A en het Eemskanaal.
Onder normale weersomstandigheden heeft steeds transport via Nieuwe Statenzijl
plaats, ondankshetfeit, dathetgebiedvanHoogezand enVeendam behoort tothet
afvoergebied van het Eemskanaal. De sluis te Waterhuizen is hier kerende sluis.
Alleenbijgroteregenval,alsdeafvoermogelijkheden viaNieuweStatenzijlonvoldoendezijn, wordt hetwestelijke gedeeltevandeVeenkolonien over Waterhuizen en het
Eemskanaal afgevoerd.
De huidige belasting van het estuarium is onverbrekelijk metdit afvoersysteem
verbonden.Indrogetijden wordt geenwater gespuidenwordtgeenafvalwater uitde
Veenkolonien naar het estuarium getransporteerd. De kanalen fungeren dan als
septic-tanks. In natte tijden, bij spuiing vangrote hoeveelheden water, isde afvoer
vanafvalwater doordekanalendaarentegengroot,zodatdezesnelwordendoorspoeld.
Het estuarium wordt dan aanzienlijk sterker met afvalstoffen belast danbij droge
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weersgesteldheden. Dehuidigebelastingvanhetestuariumisdaardoor zeer variabel.
Zo isdebijzonder merkwaardige situatie niet uit te sluiten, dat onder bepaalde omstandigheden dezomerbelasting van het estuarium groter isdan de najaarsbelasting,
hoewel gedurende decampagne bijna viermaal zoveel afvalstoffen worden geproduceerd alsbuiten decampagne.
Het bleek moeilijk te zijn, goede gegevens over de huidige belasting van het
estuarium gedurendedecampagneteverzamelen. Decampagnes in dejaren 1959en
1962 vielen in een droge periode. Er hadden geen of zeer lage afvoeren naar het
estuariumplaats.Zoweldecampagnei960alsdecampagne1961 warennat.Alsgevolg
van de zeer droge periode gedurende het voorjaar en de zomer van i960 werd gedurende de campagne van dit jaar nog relatief weinig water gespuid. Het is niet
doenlijk het volledigecijfermateriaal te publiceren.
TABEL XVI

Afvoer van verontreinigd water via de Westerwoldse A bij Nieuwe Statenzijl en het Eemskanaal bij
Delfzijl in de eerste helft van december 1961.
Westerwoldse A

Nieuwe Statenzijl

afvoer
m 3 x i o «/etm.

B.O.D.B

B.0.D.5

mg/1

ton/etm.

1
2

3.52
3,92

3
4
5
6
7
8
9

3,8i
3,93

n.g.
n.g.
n.g.

10
II
12

2,15
2,32

dag
dec.

13
14
15

2,13
3,07

3.74
3,64
3,45

26

i,35
3,55
102

58
112

n.g.
n.g.
n.g.
n.g.

3,15
0
0

40

4,07

40

afvoer
m 3 x i o 8/etm.

3,15

n.g.
19
30

Eemskanaal Delfzijl

126
0
0
163

3,20
1,90
3,20
3,20
1,60
2,75
2,65
2,66
2,62
2,83
2,19
4,25

B.0.D.5

B.0.D.5

mg/1

ton/etm.

22
112

353

30

n.g.
n.g.
n.g.
n.g.
29

37
14

93
59
39

n.g.
28

74

31
29

81
82

n.g.
21

89

* n.g. = niet gemeten.

Tabelxvigeeft eenbeeldvandevariabiliteitvandeverkregenafvoergegevens in de
eerstehelft vandecember 1961.Debelastingvanhetestuariumkanwordenberekend
uit de wateraanvoer en de vuilconcentratie. De variatie die hierin kan voorkomen,
wordt in detabel gedemonstreerd. Op 2december vond inhet Eemskanaal eenhoge
waterafvoer plaats met een B.O.D.5 van 112mg/1hetgeen een extreem hoge afvoer
van afvalstoffen betekent. Uit de waarnemingen die hier niet nader zijn uitgewerkt,
isnategaan,datdezeafvoer afkomstig wasuitdeomgevingvanHoogezand. Pieken
vanhogewaterafvoeren tredeniniedereregenperiodeop.Dezewatermassa'szijnvaak
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sterk verontreinigd en veroorzaken meestal extreem hoge belastingen van het estuarium.Gedurendedeperiodewaaroverditonderzoekloopt,warenalleeninhet najaar
van 1961 deomstandighedenvanafvoer zodanig,dateeniedelijkereeksvangegevens
betreffende de belasting van het estuarium met afvalstoffen kon worden verkregen.
Tabelxvn geeft eenoverzichtvandehoeveelheid afgevoerde afvalstoffen inveertiendaagse perioden gedurende decampagne 1961.Hierbij zijn degemiddelden exclusief
piekafvoeren endegemiddelden inclusief piekafvoeren opgenomen.
TABELXVII
Belasting van het estuariumgedurende de campagne 1961met via de kanalen geloosd verontreinigd
water (tonnen B.0.D.5per etmaal).
Westerwoldse A

Eemskanaal

totaal

periode

exclusief
inclusief
exclusief
exclusief
inclusief
inclusief
piekafvoeren piekafvoeren piekafvoeren piekafvoeren piekafvoeren piekafvoeren

1-15 okt.
16-31 okt.
1-15 nov.
16-30 nov.
1-15 dec.

53
47
51
49
100

nihil
47
59
laag
66

53
72
64
70
112

nihil
I5i

53
94
no
> 49
166

101

laag
102

53
223
165
> 70
214

Degegevensuitdezetabelvoerentotdevolgendevoorzichtigeramingen betreffende
degemiddelde dagelijkse belastingen in decampagne van 1961.
\ WesterwoldseA
^ Nieuwe Statenzijl
( Eemskanaal
^Delfzijl

rond 70ton B.O.D.S of ca.2miljoen inw. ekwivalenten
variabel; te stellen op70-100ton B.O.D.5 of rond
2^miljoen inw. ekwivalenten.

Metbehulpvandegegevensvantabelxvn enmetdebekendeafvoeren van afvalwater van de afvoerleidingen nabij Delfzijl, kan de gemiddelde belasting van het
TABELXVIII
Gemiddelde belasting van het estuarium gedurende de campagne 1961(tonnen B.o.D.s/etmaal).
Delfzijl

Nieuwe Statenzijl

Eemskanaal
Westerwoldse A
leiding Appingedam
leiding Groningen

ca. 85
—
28
15-20ton

—
ca. 70
—
—

totaal

ca. 130ton

ca. 70 ton

* een inwonerekwivalent = 35g B.0.D.5per etmaal.

*

estuarium in het najaar 1961 worden berekend (tabel xvm). Deze bedroeg rond
200tonB.O.D.5 peretmaal.
2 . DE IN HET ESTUARIUM VOORKOMENDE B.O.D.

Deaanvoer vanafvalstoffen veroorzaakt inhetestuarium, mededoordetraagheid
van de B.o.D.-reactie (ziehoofdstuk vin), een zekere accumulatie van afbreekbaar
organisch materiaal. De turbulente diffusie verspreidt de stoffen over een groot
gebied.Eencontinue lozingvanafvalstoffen laat zich daarom overhetgeheleestuarium als eenB.o.D.-verhoging meten. Hetniveau vande B.O.D. wordt in hoofdzaak
door devolgende drieeerder genoemdefactoren bepaald:
degroottevandelozing,
de snelheid vanverspreiding door deturbulente diffusie,
de snelheid vandebiochemischereacties.
In deberekeningstechniek (hoofdstuk xi) zullen deze factoren weer aan deorde
komen.
2.1 Deverrichte metingen endeuitwerking van het cijfermateriaal
Het biochemische zuurstofverbruik werd sinds 1959geregeld gemeten. Bijde verwerkingishetmateriaalintweeengesplitst,nl.inmateriaalverzameldindecampagne
en dat buiten decampagne, samenhangend methetfeit, dat in detoekomst de belastingenindezeperiodensterkuiteenzullenlopenener00knureedsgroteverschillen
optreden.DeaardappelmeelcampagnebegintinhetalgemeeninSeptembereneindigt
in december. Door hettransport vanhet afvalwater viadekanalen naar deEemsDollard treedt eensterkevertragingindeafvoer vandeafvalstoffen op.Gesteldkan
worden, datinhetestuarium gedurendedemaand September overhetalgemeen nag
geen invloed vandecampagne wordt gemeten. Demaand Septemberisdaarom niet
beschouwd alseencampagnemaand enisgeheelbuiten deverwerkinggehouden.
AangezienzowelinhetverloopvandeB.O.D.alsindatvanhetzuurstofgehalte van
het water inhetestuarium eengradient bestaat, ishetnoodzakelijk 00kdeze grootheden naar detoestand vanhalftij teverwerken.
2.2 Despreiding van het cijfermateriaal
Het materiaal is samengevat als aangegeven in figuur 32, waar de verzamelde
gegevens vandecampagne 1961envan detoestand buiten decampagne 1961 zijn
uitgezet.Uiteraardwordtinhetcijfermateriaal eenvrijgrotespreidingwaargenomen,
vooralronddemondvandeDollard.OokterhoogtevanDelfzijl komenindeBocht
vanWatumuitschietersvoor dieongetwijfeld samenhangen metdelozingen aldaar.
Degemiddelde lijn blijkt eenvoldoende betrouwbaar beeldtegeven(ziehiervoorde
overeenstemmingindeB.o.D.-lijnen derverschillendejaren vanfiguur33).
89

B.O.D5
mg/L

BUITEN DE CAMPAGNE 1961

-r*-

7S

*

*

•

• H - was-

73

60

58

65

56

56

65

56

CAMPAGNE 1961

75

73

60
WAARNEMINGSPUNTEN

Figuur 32 Spreiding van de gemeten B.O.D.S- waarden in hetjaar 1961.
Verwerkingovertweeperioden,eenbuiten eneengedurende decampagne;bij demiddelingisaan de gegevens van de Bocht van Watum en het Oost Friese Gaatje resp. de
gewichten 1 en 3 toegekend.
x
x Bocht van Watum;
•
• Oost Friese Gaatje.

2.3 Het verloop vanhetB.O.D.-niveau
Dehoogste B.O.D.5 (gemiddeld 3-4 mg/1)wordt in de Dollard gemeten, de laagste
terhoogtevanBorkum.DebelastingstoestandindeBochtvanWatumisietszwaarder
dan diein het Oost Friese Gaatje. Gezien deuitmondingvan depersleidingen enhet
Eemskanaal in de Bocht van Watum, stemt dit feit overeen met de verwachtingen.
HetgrootsteverschilinB.O.D.5tussenbeidestroomgeulen bedraagtgemiddeldminder
dan 0,5 mg/1. Uit deze omstandigheid kan reeds wordengeconcludeerd,dat door de
turbulente diffusie een snelleverspreiding van destof plaatsvindt.
Figuur 33geefteenoverzichtvandegemiddeldeB.o.D.5-toestandindeverschillende
jaren en de verschillende perioden van verwerking. Hierbij is de Eems-Dollard als
eenstroomgeulvoorgesteld.Ter hoogtevanDelfzijl heeft door deBochtvanWatum
een watertransport plaats dat ongeveer 1/3bedraagt van dat door het Oost Friese
Gaatje. Bij de verwerking is aan het gemiddelde cijfer in de Bocht van Watum een
gewichtvaneenenaan datinhet Oost Friese Gaatje eengewichtvandrietoegekend
en opnieuw gemiddeld.
Uitfiguur 33 blijkt, dat geengroot verschiltussen deB.O.D.5 gedurendedeperiode
van de campagne endie buiten de campagne werd gevonden. Dit is onder meer het
gevolg van een verhoogde natuurlijke B.O.D.5-waarde van het zeewater in de zomer
(zie2.4van dit hoofdstuk). Bij debehandeling van dezuurstoftoestand zal duidelijk
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Figuur 33 Verloop van de gemiddelde B.O.D.S in het estuarium. Verwerking over tweeperioden,
een buiten en een gedurende de campagne; estuarium beoordeeld als een stroom.
Figure 33 Distribution of theaverage B.0.D.5 in theestuary,shownovertwoperiods,oneout ofand
oneduringthe campaign of thepotato-flourmills;estuary consideredas onestream.
1959;
1961;
i960;
1962.

naarvoren komen,datdezein decampagnehet ongunstigst is,redenwaaromdebespreking hier sterk op de situatie in decampagne is geconcentreerd.
De overeenstemming in de loop der verschillende B.o.D.-lijnen in de campagne is
verrassend. Alleen de campagne van het jaar 1961 valt op door het hoge B.O.D.niveau. In het natte najaar 1961 was de belasting van het estuarium aanmerkelijk
hoger dan in de andere jaren van het onderzoek. In hoofdstuk IX,I werd hierbij
stilgestaan.EenvergelijkingvandeB.o.D.-lijnen endezuurstoflijnen vanrespectievelijk
decampagnes 1959en 1962metdievandecampagne 1961 kanreedseniginzichtinde
in een estuarium te verwachten zuurstoftoestand geven, wanneer het veenkoloniale
afvalwater daarin zalworden geloosd.
2.4 Denatuurlijke B.O.D.
Door devannatureinzeewater aanwezige organische stof wordt inditwater altijd
eenzekere B.O.D.gemeten.Bijdeberekeningen moetdit natuurlijke zuurstofverbruik
bekend zijn.
Directe B.o.D.-metingen van het niet met afvalstoffen belaste estuariumwater
kondennietwordenverricht.Indegrafieken kan echterbijbenaderingde natuurlijke
B.0.D.5worden afgelezen. Ter hoogte van Borkumzalnl.deinvloed van de lozingen
nabij Delfzijl nauwelijks zijn aantetonen.(Uitdeberekeningen blijkt eenzeer kleine
9i

invloed aanwezig).Aangenomen mag worden, dat de gemiddelde B.O.D.5 ter hoogte
van Borkum een goedebenadering van denatuurlijke B.o.D.5 is.Deze bedroeg in de
jaren i960, 1961en 1962, 1,7mg/1 en in 1959 1,6mg/1.Voor de natuurlijke B.O.D.5
van het estuarium tijdens de campagne zal een waarde van 1,7mg/1worden aangenomen.Inhetvoorjaar enindezomerligtdezewaardeopeenhogerniveauenwelop
ca.2,0 mg/1. In verband met decritische beschouwingen over dezuurstoftoestand in
hetvolgendehoofdstuk,zij hiernog opgemerkt,dateen toestandvanonderverzadiging
met zuurstof alleen reeds door de aanwezigheid van deze natuurlijke B.O.D. te verklaren isennietaltijd hetgevolgbehoeft tezijn vankunstmatige lozingen.
3. HET VERLOOP VAN HET ZUURSTOFGEHALTE IN HET ESTUARIUM

De lozing van de afvalstoffen en debiochemische zuurstofvraag die hierdoor ontstaat, kan oorzaak zijn van een onderverzadiging met zuurstof. Het isduidelijk, dat
dematevan onderverzadiging zal samenhangen metdematevan aanvoer van afvalstoffen naar het estuarium, met de weersomstandigheden enz. Gezien het feit dat bij
de metingen van de zoutgehalten geen of slechts een geringe stratificatie werd geconstateerd,zijn verschilleninzuurstofgehalten aan deoppervlaktevanhetestuarium
en nabij de bodem niet direct te verwachten. Daar de lozingen landinwaarts plaats
TABEL XIX

Zuurstofverzadigingspercentages van oppervlakte- en bodemmonsters van hetestuariumwater,vermeldals maandgemiddelden, in dejaren 1956, 1957en 1958.
zuurstofverzadigingspercentage
RaaiB mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

1956opp. —
bod.—
1957opp. —
bod.—
1958opp. —
bod.—

_
—
94
94
—
—

_
—
99
99

94
95
—
—
—
—

88
93
—
—

90

—
96
98
—
—

93
—
—
—
—

—
—

97
96
—

92
91

105
106

nov.

dec.

90

95

96
97
97
—
—

103

IOI
106
103
104

—
—
—
—

93
95

RaaiC
1956opp. —
bod.—
1957opp. —
bod.—
1958opp. —
bod.—

—
—
—

94
95

—
—

—

77
77
—
—

—
—
—
—

95
94

99

93

93

102

103

100

92
103

—

—

—

—

—
—
—

102
109

—
—

—
—

—
—

91
92

—
—
—
—

—
—
—
—

84

42

81

45
—
—

—
—
67

97
99

98
103

—

RaaiD
1957opp. —
bod.—
1958opp. —
bod.—

92

80

73
69
67

—
—
—
—

—
—

71

hebben, wordt de in de lengterichting afgezette zuurstoftoestand als een gradient
waargenomen. Bij deverwerking werd dezelfde techniek toegepast als beschreven in
paragraaf 2betreffende het biochemische zuurstofverbruik.
3.1 Hetzuurstofgehalte aan deoppervlakte ennabij de bodem
Intabelxix zijn eenaantalgemiddeldecijfers samengevataangaandemetingenvan
het zuurstofgehalte aan de oppervlakte en nabij debodem, verricht in dejaren 1956
t/m 1958.Degehalten zijn hieralszuurstofverzadigingspercentages vermeld.
Indemeestegevallenligthetverzadigingspercentagenabijdebodemgelijkofhoger
dan dat aan de oppervlakte; in slechts enkelegevallen werdvoor het bodemmonster
een lager gemiddelde gevonden. Om deze reden is het onderzoek na 1958 verder
verricht met watermonsters, genomen van delaag0-0,5m beneden het wateroppervlak.
3.2 Despreiding inhet cijfermateriaal
Deverzameldegegevenszijnweeringedeeldineengroepbuitendecampagneeneen
groepcampagne;zezijn verwerkt naar detoestand vanhalftij eningrafiek gebracht.
Defiguur34geeft alsvoorbeeld deverwerking van het cijfermateriaal van 1961.De
spreidingvan dit cijfermateriaal isvrij groot, maar nietverontrustend. De afwijking
naar hogere gehalten wordt vooral in de zomer veroorzaakt door fotosynthetische
activiteitenkomteenenkelemaalgedurendedecampagnevoor.Bijdeberekeningvan
de reaeratiecoefficient komt dit punt weer aan de orde. Sterke afwijkingen van de
zuurstofverzadigingspercentages naar beneden zijn vooral in het najaar in de Bocht
van Watum ter hoogte van Delfzijl gemeten. Deze gaan bijna steeds samen met een
voor deomgevingtelaagzoutgehalte enzijn het directe gevolgvan afvoer van grote
kwantumszuurstoflooszoet verontreinigdwateruithetEemskanaaldie noggeenvoldoende menging in de smalle stroomgeul ondergingen. Ook in de nabijheid van de
Dollardwerdenvariabelegehaltengevondendieopdelozingenvan Nieuwe Statenzijl
teruggevoerd moetenworden enniet opzullentreden bijeenregelmatigeencontinue
afvoerviaeenafvoerleiding. Degemiddeldelijnenzullendaaromvoldoendeinformatie
gevenovereentoestanddiezalwordengemeten,alsdezelfdehoeveelheden afvalstoffen
alleen via een afvoerleiding worden aangevoerd; de spreiding zal dan aanzienlijk
minder zijn.
3.3 Campagne; deongunstige toestand
Hoeweldoorweersomstandighedenverrassingenmetzijnuittesluiten(ziediscussie
hoofdstuk IX,I), geven de grafieken de gemiddelde omstandigheden weer, waarbij
gedurendedezomereengunstigerzuurstoftoestand wordtgemetendan gedurendede
campagne. Het knelpunt zal in detoekomst nog meerin de campagne vallen, alsde
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Figuur 34

Zuurstofverzadigingspercentages in het estuarium in 1961.
Vergelijkingvandeperiodenbuitenengedurendedecampagne;bijdemiddelingwerden
aan degegevensvan deBocht vanWatumenhet Oost FrieseGaatje resp. degewichten
1 en 3toegekend;
Bocht van Watum;
Oost Friese Gaatje.

afvalstoffen regelmatigperleidingworden aangevoerd. Het onderzoekdientzichdan
00k in sterkemate op detoestand in decampagne terichten. De situatie gedurende
derest van hetjaar isdaaraan ondergeschiktte achten.
3.4 Dezuurstoftoestandvanhet estuarium
Het biochemische zuurstofverbruik van de Bocht van Watum ligt op een hoger
niveaudandatvanhetOostFrieseGaatje; hiermeestemtovereen,daterlagerezuurstofgehalten zijngemeten.Hetverschilisweervanondergeschiktbelang.Dezuurstoftoestand vaniederecampagneisdaaromvoor hetestuarium 00k weer alseenenkele
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Figuur 35
Figure 35

Verloop van de gemiddelde zuurstofverzadigingspercentages in het estuarium gedurende
de campagne; estuarium beoordeeld als een stroom.
Distribution of the average percentage oxygen saturation in the estuary during the campaign
of the potato-flour mills; estuary considered as one stream;
1959;
1961;
i960;
•
1962.

lijn gegeven. Delijnen van gemiddelde zuurstofverzadigingspercentages, aangevende
degemiddeldeverzadigingstoestand gedurendedecampagne,zijnuitgezetinfiguur35.
Een vergelijking van deze lijnen leidt tot het inzicht, dat de zuurstoftoestand in
de verschillendejaren een grote mate van overeenstemming vertoont. Kleinere verschillentredenop,zowelindeloopvandelijnen alsinhetniveau.Inhetbuitengebied
(buiten w.p.60)zijn daarbij storingen van het beeldteverwachten door de activiteit
van dealgen (zie00kfiguur34).Voor het onderzoek isechter het verloop der lijnen
inhetbinnengebied vanmeerbetekenis.Hiervertonendedrogecampagnejaren 1959
en 1962zowelin loop alsin niveau grote overeenstemming, terwijl dejaren i960en
1961eveneens meer bij elkaar aansluiten. De natte herfst van 1961met de hoogste
B.o.D.-toestand (zie 2.3 van dit hoofdstuk) heeft 00k de slechtste zuurstoftoestand.
4 . HET J A A R V E R L O O P VAN HET MAANDELIJKS GEMIDDELDE Z U U R S T O F V E R Z A D I G I N G S P E R C E N T A G E , HET B I O C H E M I S C H E

Z U U R S T O F V E R B R U I K EN

DE T E M P E R A T U U R IN HET ESTUARIUM

Inhetestuariumwerdophetwaarnemingspunt 65 meteenvrijgrotefrequentie een
groot aantalwaarnemingenverricht.Ditaantalmaakteinhetalgemeeneenmaandelijkse middeling van de cijfers mogelijk. Infiguur36is met de berekende maandgemiddeldeneenoverzichtgegevenvanhetjaarverloopvandeverzadigingspercentages,
hetbiochemischezuurstofverbruik invijfdagenendetemperaturen.Dezefiguurdoet
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Figuur 36 Het verloop van het maandelijks
gemiddeldezuurstofverzadigingspercentage, van de B.0.D.5en van
de temperatuur op het w.p.65.
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enkeleeigenschappenvanhet met afvalwater belasteestuariumnaarvorenkomendie
zichiederjaar met eenduidelijke regelmaat tonen.
a. Eriseenganginhettemperatuursverloopvanhetestuarium.Afhankelijk vande
vorstperioden in dewinter, daalt detemperatuur in december tot gemiddeld 4-2°C.
b. DeB.O.D.5looptin hetnajaar ende winteropvaneenzomerniveauinSeptember
van ca. 2mg/1 tot 4,5 mg/1 indewinter. Hierbij ishet merkwaardig, dat het hoogste
niveau eerstin december of zelfs na demaand december wordt bereikt.
c. HetoplopenvandeB.O.D.5indewintermaandenheeftgeennadeligeinvloedophet
zuurstofgehalteuitgedruktin %vandeverzadigingswaarde.Zowelinjanuari1960alsin
januari 1962loopt hetzuurstofgehalte ookduidelijk opondankseenstijgendeB.O.D.5.
d. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen het oplopen en het dalen van het
B.o.D.-niveau enomgekeerd het dalen enstijgen van de watertemperatuur.
Het verhoogde B.o.D.-niveau aan het eind van of kort na de campagne kan van
betekenis zijn voor de interpretatie van de verschijnselen die zich bij lozing van het
veenkoloniale afvalwater door een leiding voor zouden kunnen doen en het lijkt
gewensthiernaderopintegaan.Hetverschijnselzoudoortweefactoren veroorzaakt
kunnen worden, teweten:
1. De verhoogdecampagne-afvoer derfabrieken endesterkevertragingdieoptreedt
indeafvoer vanditafvalwater viadekanalennaardeEems-Dollard.Indiendit afval96

water of een gedeelte ervan naar het estuarium zou worden getransporteerd, zou zich
alleen al door de verhoogde campagne-afvoer een nieuw evenwicht op hoger B.O.D. 5 niveau in het estuarium moeten instellen. De tijd benodigd voor het bereiken van
hethogere niveau hangt samen met de belasting met B.O.D. 5) de mate van transport
door de turbulente diffusie in het estuarium, de verblijftijd en de snelheid van afbraak.
2. Een vertraging in de B.o.D.-reactie ten gevolge van de lage watertemperaturen
(zie hoofdstuk v m ) .
De verhoogde B.o.D.-toestand komt, gezien het verloop van de zuurstoflijnen, niet
tot uiting in een lager zuurstofniveau, dus in een verhoogde zuurstofopneming. In de
conclusie van hoofdstuk v m werd reeds vermeld, dat bij dalende temperatuur een
vertraagde afbraak waarschijnlijk is. Een verhoging van het B.o.D.-niveau is daarom
verklaarbaar. Er is echter nog een andere reden, waarom dit in de winter op kan
treden. In de veenkoloniale driehoek zijn 4 aardappelmeelfabrieken, waar het fabricagewaterinbergbassinswordt opgeslagen enonder eenlozingsregimeindewinter- en
voorjaarsmaanden wordt afgevoerd. De snelheid van afvoer bij deze fabrieken hangt
samen met de hoeveelheid door de kanalen te transporteren regenwater. In het algemeenkomtheteropneer,datinjanuari enfebruari ensomsnoginmaart hoeveelheden
vanditfabricagewater naardeEemswordengetransporteerd. De verwerkingscapaciteit
van de fabrieken met bergbassins is ongeveer even groot als die van de andere
fabrieken. Het is aannemelijk dat de vertraagde afvoer mede oorzaak is van de
'vertraagde' B.o.D.5-piek in december ofjanuari-februari. De verhoogde B.O.D. in de
wintermaanden is daarom aan twee factoren te wijten, nl. aan de vertraging in de afbraakreacties door de lagere watertemperaturen en aan devertraging in de afvoer van
fabricagewater dat in verzamelbassins was opgeslagen.
5. DE ZUURSTOFTOEVOER IN HET ESTUARIUM
5.1 De bronnen van zuurstoftoevoer
Als bronnen van zuurstoftoevoer werden in hoofdstuk v n genoemd: de reaeratie,
de fotosynthese en de aanvoer van zuurstof met zee- en rivierwater.
Met reaeratie wordt een tweeledig proces aangeduid, nl.
a. de absorptie van zuurstof aan het grensvlak lucht-water en
b. het transport van zuurstof uit de oppervlaktelaag naar diepere waterlagen.
De absorptie in de waterfilm aan de oppervlakte is een snel verlopend proces. De
snelheid van verticaal transport daarentegen loopt in verschillende wateren uiteen.
De snelheid van reaeratie wordt in het algemeen beheerst door de snelheid van het
verticale transport, dus door de mate van verticale menging van waterlagen op verschillende diepte. In het estuarium van de Eems zijn factoren voor goede verticale
menging aanwezig, zoals blijkt uit de geringe verschillen in het zoutgehalte tussen het
water aan de oppervlakte en nabij de bodem (zie hoofdstuk vi).
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Fotosynthese kan onder bepaalde omstandigheden als bron van zuurstoftoevoer
grote betekenis hebben. De snelheid ervan hangt o.m. samen met de voedingsomstandighedenenmethetseizoen(temperatuurenkwantiteitdaglicht).Inhet najaar
heeft de fotosynthetische activiteit in het estuarium een geringe invloed, zoals is
gebleken uit de resultaten van de metingen van de zuurstofgehalten (hoofdstuk ix,
3.2).Defactor fotosynthese wordt hier daarompromemorie gesteld.
Deaanvoervanopgelostezuurstof metwatergeschiedtineenestuarium doortwee
bronnennl.derivierendezee.Hetzoeterivierwaterverplaatstzichdoorhetestuarium
naar zee. Het wisselt aan de buitenzijde als brak geworden estuariumwater uit met
zeewater. Kuril en Mann (100 en 101) vonden in twee bemonsteringstochten in het
estuarium vandeEems,dat het rivierwater onderverzadigd was (verzadigingswaarde
80-90%). Zeewater is daarentegen ongeveer verzadigd met zuurstof. Zout water is
echterbij eenlagerzuurstofgehalte inevenwicht metdeatmosferische luchtdanzoet
water.Hierdoor isdehoeveelheid zuurstof diepertijdseenheid met hetbrakke water
uit het estuarium naar zee wordt afgevoerd ongeveer gelijk aan de hoeveelheid die
met derivier per tijdseenheid wordt aangevoerd.
Bij deberekening in 5.3wordt gebruik gemaakt van de segmentindeling, zoalsdie
in deberekeningenvanhoofdstuk xi werdtoegepast.Tussendesegmenten onderling
zal met de watermassa's die door het diffusieve transport uitwisselen, 00k opgeloste
zuurstof worden verplaatst. Per segment is in het binnengedeelte van het estuarium
dit transport ten aanzien van de door de reaeratie aangevoerde hoeveelheid te verwaarlozen.Ditisdoor eeneenvoudigeberekeningmetbehulpvanformule 15(hoofdstuk iv) aan tetonen. In het gedeeltevan het estuarium buiten denoordpuntvan de
Hond (w.p. 60), waar door hoge zuurstofgehalten de snelheid van reaeratie relatief
laagis,kanhetdiffusieve transport opdezuurstofbalans ineensegmentnogwelvan
invloedzijn.Ditbuitengedeelteheeft voordebeschouwingenechterminderbetekenis.
In het najaar is in het binnengedeelte van het estuarium de reaeratie de enigebelangrijke bron van zuurstoftoevoer.
5.2 Desnelheidvan reaeratie; de reaeratiecoefficient
Reaeratie is de zuurstoftoevoer door absorptie aan het grensvlak lucht-water en
transport van deopgeloste zuurstof naar diepere waterlagen.
De omschrijving van het begrip snelheid van reaeratie geeft in de literatuur aanleiding tot het gebruik van uiteenlopende eenheden (zie o.m. 84, 85, 102t/m 104).
Inhetverledenwerddesnelheidvanreaeratiealsvolgtgeformuleerd: desnelheidvan
reaeratie is rechtevenredig aan de grootte van het grensvlak lucht-water, (recht)evenredig aan deintensiteit van het transport, rechtevenredig aan het zuurstofdeficit
enafhankelijk vandetemperatuur.Insterkturbulentewaterenbestaatdeoppervlaktelaagechter op geenenkelmoment uit dezelfde waterdeeltjes. PASVEER (105)toonde
aan, dat het juist desnelheid vanvernieuwingvanhet oppervlak isdiedeopneming
vanzuurstof beheerst.Hetisdaarom onjuist desnelheidvanreaeratie rechtevenredig
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te stellenaandegeografischeoppervlaktemaat,zoalsinhetverledengeschieddeenook
thans bijonderzoekingen nog gangbaar is(102t/m104).Deevenredigheid heeft betrekking opeen 'ongrijpbare aeratie-oppervlakte' dieonder deomstandighedenvan
turbulentienoghet bestedoorhetvolumewater,datmetdeluchtinaanrakingkomt,
kan worden weergegeven.
De reaeratiecoefficient, aanduidende de snelheid van reaeratie per eenheidvan
onderverzadiging,isde evenredigheidscoefficient inde vergelijking:
dD
"dt- =

k2>D

'

waarin: dD=de toeneming van het zuurstofdeficit per etmaal
dt =desnelheid van reaeratie (g/m3/t)
D =het zuurstofdeficit (g/m3 ofonderverzadiging inprocenten)
k2 =de reaeratiecoefficient (i/t of g/m3 per etmaal enper mg/1ofper%
onderverzadiging).
5.3 Debenadering vandereaeratiecoefficient inde Eems
Hetisbijzondermoeilijkgebleken,desnelheidvanreaeratieindegroteoppervlaktewaterendirecttemeten,integenstellingmetdemogelijkhedenvanmetingintechnische
beluchtingsinstallatiesenzelfsinkleine oppervlaktewateren (93, 102t/m 104).In de
Theemswerdenechterwelmetingenverricht(109).Degevondenwaardenvoordecoefficientwerdendoorberekeningenaandehandvandeopgesteldezuurstofbalansbevestigd.
Bijhetonderzoek inde Eemswerden geenpogingen gedaan, deze metingenuitte
voeren. Welwerd decoefficient langseen omwegbenaderd. Deberekeningsopzetis
afgeleiduitdekennisdie bijdebestuderingvande'Oxygen-Sag'inderivier (FAIR106,
STREETER 107,108enPHELPS84) isverworven.De krommeheeftinverband met het
optreden van eenminimumpunt dezenaam verkregen en isweergegeveninfiguur37.
WordenophetpuntAinfiguur37organischeafvalstoffen geloosdenwordtaangenomen dat dezezichhomogeenverdelen overdedwarsdoorsnede,danzalstroomafwaartsvanAeenverhoogdesnelheidvanbiochemische zuurstofonttrekking optreden
diemet detijd (en dusmetde afstand) langzamerhand afzalgaannemen.
ZUURSTOF
GEHAITE
VERZADIGINGSWMRDE

STROOMRICHTING

>
LENGTE - A S RIVIER

Figuur 37 Sag-kromme.
Verloopvanhetzuurstofgehaltein
een rivier bijeenpuntsgewijze lozingvan afvalwater.
traject AB
punt
B
traject BC

B.O.D.I > k2 x D ;
B.O.D.I = h X D ;
B.O.D.I < ka XD.
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Door detoenemende onderverzadiging gaat echter ookde snelheid van reaeratie
toenemen. Nazekeretijd zullendesnelheden van onttrekking entoevoer tegen elkaar
opwegen;eriseendynamisch evenwicht ontstaan, leidendetothet minimumpunt Bin
dekromme.Hierna zalbij afnemende snelheid vanzuurstofonttrekking en een relatief
grotere snelheid vanreaeratie hetzuurstofgehalte stijgen. Door deafnemende onderverzadigingzalook dezelaatstesnelheid geleidelijk kleinerworden.Wordt de snelheid
van zuurstofonttrekking uitgedrukt inhetbiochemische zuurstofverbruik peretmaal
(B.O.D.j) en de snelheid van reaeratie in de per etmaal aangevoerde hoeveelheid
zuurstof (k 2 -D), danzijn dehier behandelde processen, waaruit dekromme ontstaat,
als volgt te omschrijven:
traject AB B.O.D.t >k 2 X D,

punt B

B.O.D.!= k 2 x Den

traject BC B.O.D.!< k 2 x D.

Bij lozingen inhetEems-estuarium isinhetverloop vanhetzuurstofgehalte eveneens de Sag-kromme te onderkennen. Degemiddelde zuurstofcurve, bepaald inhet
najaar van 1961(zie figuur 35), vertoont tussen demond vandeDollard en Delfzijl
een geleidelijk stijgend verloop. In dit gebied zoueen minimum zijn ontstaan, als,
of de afvoer van organisch materiaal bij Delfzijl groter wasgeweest, of bij Nieuwe
Statenzijl geen lozing vanafvalwater zouhebben plaatsgehad.
Tussen deSag-kromme dieinderivier ontstaat endekromme dieineenverbreed
estuarium alsdatvande Eems kanworden gemeten, is eenbelangrijk verschilpunt
aan te wijzen.Inhetestuarium komt het gedeelte AB, waar B.O.D.X>k 2 X D(figuur 37)
niet voor. Vanaf het minimumpunt stijgt daar (behoudens bijeenbijzondere stiuatie
alseenlozing in deDollard) hetzuurstofgehalte, zowelnaar delandzijde alsnaarde
zeezijde, overeenkomstig hetverloop BCin figuur 37.Voor beide gedeelten vande
Sag-kromme geldtdan,
B.O.D.! < k 2 X D ,

terwijl open nabij hetminimumpunt beide snelheden aanelkaar gelijk zijn. Wordt
echter hetbijzondere gevalvaneenstationaire toestand bezien, dangeldt niet alleen
voor hetminimumpunt, maar voor een groot gedeelte van het estuarium het verband:
B.O.D.J = k 2 x D en

k2 =

B.O.D.!

.

D

Dit kan als volgt worden toegelicht. Onder stationaire verhoudingen is op iedere
plaats inhetestuarium hetconstant blijven vanhetB.o.D.-niveau, endaarmedevan
de snelheid vanzuurstofonttrekking, hetgevolg vandeafbraak enerzijds envan het
advectieve endiffusieve transport anderzijds. Bijhetzuurstofgehalte isdithetgevolg
van de zuurstofonttrekking, van het advectieve en diffusieve transport en vande
reaeratie. In 5.1 vandit hoofdstuk werd uiteengezet, dat in het binnengedeelte het
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advectieve en diffusieve transport vanzuurstof als bron van zuurstoftoevoer ten
aanzienvandereaeratieisteverwaarlozen. Bijbenaderingisdaaromdesnelheidvan
biochemische zuurstofonttrekking gelijk aandesnelheid vanreaeratie. Hetisniet
uitgesloten,datditinhetbuitengebied nietmeerhetgevalisendatbijtoepassingvan
deberekeningstechniek daar een kleinefout wordt gemaakt.Dit gedeelteheeft voor
deuiteindelijkebeoordelingechterminderbetekenis,zoalsinhoofdstuk xizalblijken.
In hoofdstuk x is aangetoond, dat slechts zelden stationaire toestanden in een
estuarium kunnen worden gemeten. Deze zouden het dichtst worden benaderd,
indien wordt beschikt over cijfermateriaal bij gemiddelde rivierafvoeren (zie o.m.
hoofdstuk x).Voor hetberekeningsdoelzijn gegevensoverdezuurstofgehalten ende
B.0.D.5aanwezigoverviernajaarsperioden (ziefiguur 33enfiguur35).Doormiddeling
over deze periodenwordenwaardenverkregendieredelijkpassenbijdetoestandvan
een gemiddelde rivierafvoer. De verkregen lijnen aangaande het verloop van de
B.O.D.5 endeuithetzuurstofgehalte berekende onderverzadiging zijn in figuur 38
weergegeven. Dewaardevoor deB.O.D.!isteberekenen metbehulpvan hetverband
B.O.D.!=0,3xB.O.D.5 bij 20 °C,

datbijbenaderingvoorhetestuariumwater werdgevonden(hoofdstuk vm). Devoor
deberekening van k2tegebruiken formule gaat dan over in:
k2 =

0,3 X B.O.D.s
D

Bij deberekeningen indehoofdstukken x enxi ishetestuarium onderverdeeld
in segmenten van 5kmlengte. Deze segmentindeling iseveneens infiguur 38 aangebracht.
5.4 Deafhankelijkheidvandecoefficient voordesnelheidvanreaeratie vande
temperatuur.
In 5.2 werd reeds aangegeven, datdesnelheid van reaeratie afhankelijk isvande
temperatuur.
Inrecenteonderzoekingendoor CHURCHILL enmederwekers (104a)werd het volgendeverband vermeld:
k 2 (T) = k 2 (20) x ij024i

,

waarin Tdetemperatuur in °C weergeeft.
In hetbetreffende temperatuurtraject verandert de reaeratiecoefficient per °Cmet
2,41%.De onderzoekers van de Theems(109)vonden met behulp van verschillende
methodiekentemperatuurcoefficienten vanresp.1,59,2,41 en1,85%per °Cennamen
aan,datdewaarde1,6voordeomstandighedenvandeTheemshetmeestpassendwas.
Met deze onderzoekingen is detemperatuurcoefficient van4,7% per °C, bepaald
door PHELPS en STREETER, welachterhaald (zie84).
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Indetoegepasteberekeningsopzetwordthettemperatuureffect opde reaeratiecoefficientviadesnelheidvan de biochemische reactie in het berekende resultaat gebracht.
Menzouineersteinstantiegeneigdzijn, deinhoofdstuk v m , tabel vivermeldebijverschillende temperaturen bepaalde verhoudingen van reactiesnelheden voor de B.O.D.reactietegebruiken,omdezesnelhedenvoordeestuariumomstandighedenteberekenen.
In de conclusie van hoofdstuk v m is nader gemotiveerd, dat de berekeningen
moeten worden uitgevoerd bij een temperatuur van 20 °C, een temperatuur die in
September in het estuarium nog kan worden benaderd. Ookuitanderen hoofde is aan
tevoeren, dat in deberekeningen van dereaeratiecoefficient geenfout wordt gemaakt,
indien deze bij 20 °C wordt uitgevoerd, als ook andere factoren, zoals b.v. de belasting bij deze temperatuur zijn gemeten.
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Figuur 38 Verloop van deover viercampagneperioden gemiddelde B.0.D.5 envan de onderverzadiging over de lengterichting van het estuarium.
•
• gemiddeldeB.0.D.5;
x
x gemiddelde onderverzadiging in procenten.

5.5 De voorde Eems berekende coefficienten voorde snelheid van reaeratie bij temperaturen van20 °C
Deberekening isvoorelk segmentvan5kmlengteuitgevoerd. Hierbij isin figuur 38
aftelezen,dat voor bijna elk segment van anderebasisgegevensvoor de B.O.D. 5 en de
onderverzadiging werd uitgegaan. Willen de gevonden coefficienten een in enige mate
betrouwbaar beeld geven, dan zullen in een aantal segmenten in het binnengedeelte
waarden moeten worden gevonden, die onderling weinig verschillen. Het is nl. niet
teverwachten, dat inhet verticale turbulentiepatroon overeen afstand van b.v.20km
grote verschillen optreden. Bovendien zal de diffusie op zekereplaatselijke verschillen
eenbufferende werkinguitoefenen. Tabelx x vat demetdeformulek 2 = 0 , 3x B.O.D. 5 /D
berekende waarden voor de reaeratiecoefficienten samen.
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TABEL xx Table XX

Bij 20GC berekende reaeratiecoefficienten voor de Eems met behulp van het verband ka = 0,3 x
x B.O.D.S/D. Eenheden g/m3peretmaalenperprocent onderverzadiging.
Reaeration coefficients for the Eems estuary, calculated at 20 "C using the equation k2 = 0,3X
x B.0.D.5/D. Unitsg/m3per dayperpercent deficit.
Segment

19

18

17

16

15

14

13

12

11

k2

0,085

0,085

0,078

0,068

0,054

0,046

0,046

0,051

0,055

In deeerste plaats valt hier degewenste matevanovereenstemming optussende
waardenberekendvoordesegmenten 11 t/m15.Hetgemiddeldeoverdezesegmenten
bedraagt 0,050 g/m3 per etmaal perprocent onderverzadiging. Naar buiten gaand
neemt decoefficient toe.Hiervoor zijn waarschijnlijk twee oorzaken aante wijzen.
Dezuurstoftoevoer door dediffusieprocessen zalnietmeerhelemaalveronachtzaamd
kunnen worden. Tevens zijn in de eindberekening van hoofdstuk xi aanwijzingen
aanwezig,datinverband methet'ouderzijn' vandeB.O.D.naar buitentoedereactiesnelheden daar 00klagerzullenliggen.Ditfeit kaneenvrij sterkeinvloed uitoefenen
ophetberekenderesultaat.Voordeberekeningenvanhoofdstuk xi isditgebiedniet
meer interessant. Pasbij demetingen in detoekomst, na derealisatievandeveenkolonialeleiding,zalnauwkeuriger kunnenwordenvastgesteld,ofde hogerewaarden
naarbuitentoereeelzijn,danwelhetgevolgzijnvangenoemdeinvloeden.Overigens
wordenindeliteratuurgroteschommelingenvermeldindegevondenwaardenvoorde
reaeratiecoefficienten bijduplobepalingen. Omenige reserve indeberekeningenvan
detoekomstige zuurstoftoestand teverkrijgen, zullenvoorhetbuitengebied dewaarden voor dereaeratiecoefficienten naar beneden worden afgerond. Dein tabel xxi
vermeldecoefficienten zullenvoordeberekeningeninhoofdstuk xiwordentoegepast.
TABELXXI

Devoor deberekeningen inhoofdstuk xigebezigde afgeronde waarden voorde reaeratiecoefficienten
over de lengterichting vanhet Eems-estuarium.Temperatuur 20°C. Eenheden g/m8 peretmaalper
procent onderverzadiging.
Segment

19

18

17

16

15

14

13

12

11

k2

0,08

0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
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HOOFDSTUK X

DE BEREKENING VAN DE DIFFUSIECOEFFIClENTEN
DE TOEPASBAARHEID VAN DE THEORETISCHE OPZET

I . DE B E R E K E N I N G IN DE V E R O N D E R S T E L L I N G DAT DE Z O U T T O E S T A N D ZOU
Z I J N TE BEPALEN ONDER S T A T I O N A I R E V E R H O U D I N G E N

Zoals in de theoretische beschouwingen reeds naar voren werd gebracht (hoofdstuk iv), zullen onder dein Nederland geldende klimatologische verhoudingen slechts
zeer zelden toestanden kunnen worden gemeten die de stationaire benaderen. De
juiste grootte van de diffusiecoefficienten dient daarom bij de niet-stationaire omstandigheden in een trapsgewijs uitgevoerde berekening te worden bepaald. Toch is
een inleidende behandeling van de berekening van de diffusiecoefficient opgezet,
uitgaande van denkbeeldige stationaire verhoudingen.Hiervoor zijntweeredenen aan
tegeven:
a. door deze berekeningsopzet wordt ten duidelijkste aangetoond, dat stationaire
verhoudingen in de praktijk zelden worden aangetroffen;
b. met deze berekeningsopzet kan de orde van grootte van de coefficienten op verschillende plaatsen in het estuarium worden vastgesteld.
Metheteerstepunt wordt aangegeven,datdeindeliteratuur gebezigde coefficienten
vaak op onjuiste wijze zijn bepaald (zie o.m. 70).Punt b. is van betekenis, omdat de
trapsgewijs uitgevoerde berekening wordt vereenvoudigd. Deze leidt daardoor sneller
tot het eindresultaat. In het hiernavolgende zal zelfs blijken, dat de mede door argumentering afgeleide coefficienten reeds een vrij goede indruk geven van de werkelijke
toestand.
De berekening onder stationaire verhoudingen is met de formule 11, hoofdstuk iv
uitgevoerd. Voor de berekeningen dienen bekend te zijn:
de zoutgradienten,
de zoetwateraanvoeren, passend bij deze gradienten en
de natte doorsneden.
1.1 De benaderde zoutgradienten
Om de zoutgradienten te benaderen, is gebruik gemaakt van de lijnen die het jaarverloop van het zoutgehalte geven op de waarnemingspunten 56,65, 60en 75 (figuur
18). Tabel x x n vat als voorbeeld de afgelezen waarden samen voor het geval dat,
telkens in verschillende perioden onder de omstandigheden van halftij, bij Reide een
gehalte van 7,7 g/1Cl~ werd gemeten.
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TABEL XXII

Samenhang van de chloridegehalten in de lengterichting van het estuarium. Berekeningsvoorbeeld
voor een chloridegehalte op w.p. 56 van 7,7 g/1. Zoetwateraanvoer zie tabel i n A. Aflezing der
gegevens uit flguur 18in g/1.
dag van aflezing

w.p. 56

w.p. 65

w.p. 60

w.p. 75

20 april
1959
5 oktober i960
20juni
1961
18augustus 1961
16September 1961
29 oktober 1961

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

9,7
10,4
10,2
10,4
9,7
9,6

13,7
14,3
14,1
14,5
13,8
14,5

16,2
17,1
16,6
16,8
15,7
17,5

gemiddeld

7,7

10,0

14,2

16,7

De gevonden cijfers vertonen enige speling, hetgeen te verwachten is, daar de aflezingentelkensopwillekeurigemomenten gebeurden.Vanekwivalentetoestandenis
hierbij geensprake. Uitfiguur18kan worden opgemaakt,dat hetzoutgehalte in het
estuarium zich op 20-4-1959 in opgaande lijn bewoog, op 5-10-1960 in dalende,
terwijl in 1961een dalende, een overgangstoestand tussen daling en stijging en een
opgaande lijn werd vastgelegd. In eerste instantie werd daarom verwacht, dat de
gemiddelde waarden voor de verschillende waarnemingspunten een gradient zouden
geven,passendbij eenstationairetoestand. Opdezelfde wijzealshierbeschreven zijn
degradienten berekend, behorend bij andere toestanden van opperwateraanvoer. Ze
zijn uitgebeeld infiguur39.
ci~
g/l

SEGMENTINOEUNG

ZOETWATERAANVOER
in mVs«c.

• 35
- SO
- 100
- 130

60
:•
WAARNEMINGSPUNTEN

Figuur 39. Zoutgradienten van denkbeeldige stationaire verhoudingen in het estuarium met bijbehorende zoetwateraanvoeren.
Degehalten zijn afgelezen vandegrafisch vereffende lijnen dieinfig.18 het jaarverloop
op vier plaatsen in het estuarium weergeven.
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In deze figuur is de 'gaping' tussen de gradient voor een zoetwateraanvoer van
gemiddeld 35m3/sec.en dievoor 18m3/sec. opvallend. Er isin dit traject van zoetwateraanvoer geenregelmatigetoe-ofafneming vandezoutgehalten, zoalsdatbijde
hogerezoetwateraanvoeren welhet gevalis.De gradient voor een zoetwateraanvoer
van 18m3/sec.werdverkregenuithetcijfermateriaalverzameldindedrogezomervan
1959. Bij nadere bestudering van figuur 18blijkt, dat in november van datjaar bij
gedurendeeenhalfjaar constantblijvendelage rivierafvoeren ongeveer een stationaire
toestandwerdbereikt.Hieruitkanreedsdeconclusiewordengetrokken,dathetinhet
algemeen zeer veeltijd neemt, alvorens het estuarium zich via de diffusieprocessen
heeft aangepast aan de constante lage afvoer. Dit geldt 00k voor de hoge afvoeren.
Debenodigde aanpassingstijd isdoor wisselingen inhet klimaatnooit aanwezig.Om
dezeredenzijn dedoor hetcijfermateriaal vastgesteldezouttoestanden als 'schijnbare
stationaire toestanden' tezien.
1.2 De zoetwateraanvoer
De zoetwateraanvoer naar het estuarium is te vereenzelvigen met de opperwateraanvoervanderivier.Ingrotelijnenisdezeopvattingjuist.Kleinerecorrectieszouden
aangebracht moetenwordenvoorb.v.dedirecteregentoevoer naar hetestuarium,de
verdamping,eventuelekwelverliezenenz.Aangetoond kanworden,datdezoetwateraanvoervanderivierverrewegdegrootstezoetwaterbronis.Naastderivierwordt00k
nog water door deaan weerszijden vanhet estuarium liggendepolders opdezeearm
uitgeslagen.
DegegevensvandeindeEems(stuwteVersen)gemetenwaterhoeveelhedenwerden
beschikbaar gesteld door de Wasser- und Schiffahrtsdirektion te Aurich. In Leer
ontvangt deEemszoet water uit dezijrivier de Leda; 00k wordt door andere kleine
riviertjes beneden Versen water op de Eems afgevoerd. Dekwantiteit hiervan wordt
vanDuitsezijdebenaderd op47% vandeEemsafvoer bijVersen.Dewateruitslagvan
Nederlandsezijde heeft inhoofdzaak plaatsviadeWesterwoldseA(metingenvande
DirectieWaterhuishoudingenWaterbewegingvandeRijkswaterstaat),hetEemskanaal
(metingenvandeProvincialeWaterstaatGroningen)ende afwateringskanalen vande
WaterschappenDuurswold,FivelingoenReiderland.Intijdenvanwaterafvoer kunnen
dezewaterhoeveelhedenwordengesteld op10%vandeafvoervandeEemsbijVersen.
In eersteinstantie werd gemeend, dat deverschillende stationaire toestanden zich
ten aanzien van het moment van afvoer vertraagd zouden instellen.Devertragingsperiodezou ca. 3wekenbedragen. Omdezetevinden werdenuit de afvoergrafieken
gemiddelden bepaald van de eerste decade,van de eerste entweede decade tezamen
en van de eerste, de tweede en de derde decade tezamen, voorafgaand aan de verschillende data van aflezing der zoutgradienten. De afvoeren, gemiddeld over twee
decaden, bleken beter overeente stemmen (zietabel xxm).
Tabel x x m geeft alsvoorbeeld eenbenaderingvan dewaterhoeveelheid behorend
bij de gemiddelde zoutgradient, welkewerd berekend in tabel xxn.
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TABEL XXIII

Benadering van de opperwateraanvoer in m 3 /sec, behorend bij de zoutgradienten van tabel x x n .
gemiddelden van
voorafgaandaan

iste
decade

2e
decade

3e
decade

isteen
2e decade

iste, 2e en
3e decade

20 april
1959
8 oktober i960
20juni
1961
15 augustus 1961
17 September 1961
29 oktober 1961

70
28
68
44
75
88

51
60
80
50
46
43

58
47
56
60
no
28

61
44
74
47
61
66

60
45
68
51
77
53

gemiddeld

62

55

60

59

59

In ditgevalisnogeenredelijke overeenkomst tussen degemiddeldeafvoeren in de
eerste decadeenindetweede decade aanwezig.Inandere gevallen schommeldende
gemiddelden vande iste, de2deende3dedecadezeer sterk.Erbleekeen aanvaardbare overeenstemming te bestaan, indien de gemiddelden van2 decaden tezamen
werden vergeleken.Voor devergelijking van dewaterhoeveelheden, behorend bij de
verschillende zoutgradienten, isdaarom hetgemiddelde bepaald over2decaden van
afvoer voorafgaand aan dedatum, waaropdeaflezinginfiguur18geschiedde.
Dezoetwaterafvoer vandeEems,deLedaendeNederlandsepoldersisteberekenen
door deEemsafvoer met1.6tevermenigvuldigen. Dealdus benaderde gemiddelde
afvoeren zijn vermeldinfiguur 39.
1.3 Denatte doorsnede
De natte doorsneden zijn gemeten met behulp van dezeekaarten nr.1460en nr.
1555(72)enzijn grafisch weergegeveninfiguur11.
1.4 Debenaderde diffusiecoefficienten
Zoudendeverkregengegevensaangaandedezouttoestand endebijbehorendezoetwateraanvoer representatief zijn voor verschillende stationaire toestanden dan zou,
zoalsuitde theoretische beschouwingen isgebleken, een rechtlijnig verband moeten
worden gevonden tussen delogaritme van dechlorideconcentratie endeberekende
zoetwateraanvoer (hoofdstuk Iv, formule n ) ,
InS(x)=- I(x)R+InSzee
Figuur 40geeft het gevonden verband weer.
De berekende punten blijken voor devier verschillende plaatsen inhetestuarium
op rechte lijnen teliggen dieelkaarineenpunt —100 m3/sec.snijden bijeengehalte
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Figuur 40. Het verband tussen de natuurlijke logaritme van de zoutconcentratie (In Sx) en de
zoetwateraanvoer (R) voor vier verschillende plaatsen in het estuarium (w.p. 56,65,60
en75)
benaderde stationaire toestand;
schijnbare stationaire toestand.

van 18,5g/1CI - , het chloridegehalte van zeewater. Eenvolledigeverzouting van het
estuarium zou volgensdezegrafische voorstelling optreden bij een zoetwateraanvoer
van —100m3/sec, een situatie die irreeel is.In de stationaire toestand moet nl. het
estuarium volledig verzout zijn bij een rivierafvoer van 0 m3/sec. Hiermede is reeds
aangetoond, dat de gevonden gradienten en de berekende zoetwateraanvoeren
schijnbaar stationairetoestandenvoorstellenendaaromnietgebruiktkunnenworden
voor een accurate berekening van de diffusiecoenicienten.
Om de trapsgewijze berekening uit te kunnen voeren onder niet stationaire verhoudingen is het van betekenis, de diffusiecoefficienten bij benadering te kennen.
Hierdoor wordt het rekenwerk vereenvoudigd. Voor dit doelhebben deinfiguur 40
verzameldegegevensnogwelbetekenis.Erzijn nl.indefiguurvoorelkeplaatsinhet
estuarium twee punten aan te wijzen die ten aanzien van de gezochte stationaire
toestand eengoedetot redelijke betrouwbaarheid bezitten. Dezezijn:
1. hetpunt liggend op deverticale as,dusbij eenzoetwateraanvoer van 0m 3 /sec,
waarbij het estuarium volledig verzout is(18,5g/1CI - ), en
2. het punt bij de gemiddelde zoetwateraanvoer van ca. 150m3/sec, waarbij de
meestemetingen werden verricht.
Om de gemiddelde toestand bewegen zich steeds de zoutgehalten, indien de zoetwateraanvoer vanhogerenaar lagerewaarden daalt, ofvanlagerenaar hogere stijgt.
Geziendewaarnemingindedrogezomerenherfst van 1959,aangaandedelangetijd
nodig voor het instellen van een stationaire toestand, kan worden gesteld, dat in
vergelijking tot de 'ware' stationaire toestand bij de lage zoetwateraanvoeren steeds
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te lage zoutgehalten worden gevonden en bij de in het algemeen kortstondig hoge
afvoeren steedstehoge.
Detweealdusberedeneerdepuntenmakenhettrekkenvanderechten,dieeengoede
benadering van de zoutgehalten van de gezochte stationaire toestanden aangeven,
mogelijk.Uitdehellingshoekvandezerechtenmetdehorizontaleasisvoorelkeplaats
I(x) te bepalen. Uit dezegrootheid isdaarna dediffusiecoefficient K op eenvoudige
wijze te berekenen. In tabel xxiv zijn de aldus berekende diffusiecoefficienten voor
vier plaatsen weergegeven.
TABEL XXIV

Waarden der diffusiecoefficienten benaderd met behulp
van de getrokken rechten in figuur 40.
waarnemingspunt
56
65
60
75

K
120
180
250
340

In de volgende paragraaf zal blijken, dat deze benadering reeds een vrij redelijk
beeld vandewerkelijke grootte van dezecoefficienten geeft.
2 . DE B E R E K E N I N G VAN DE D I F F U S I E C O E F F I C I E N T E N MET B E H U L P VAN DE
TRAPSGEWIJS UITGEVOERDE BEREKENINGSMETHODIEK

Het is in feite dus niet mogelijk, de grootte van de diffusiecoefficienten onder
stationaire verhoudingen voldoende accuraat te berekenen. Om dit te kunnen doen,
dient van de trapsgewijs uitgevoerde berekeningsmethodiek met behulp van een
computer gebruik te worden gemaakt. Zodanige berekeningen werden onder supervisievandeheerG. c.v. DAM. (Fysische afdeling van de Directie Waterhuishouding
en Waterbeweging in de Rijkswaterstaat) uitgevoerd. De opzet van de berekeningsmethodiek, de behandeling van het materiaal en de uitkomsten zullen worden gerapporteerd in een nota (69),welkein bewerking is.De berekeningen werden uitgevoerd met formule 15, hoofdstuk iv. Als diffusaat werd het keukenzout gekozen
dat in het estuarium in overvloed aanwezig is. Door metingen in dejaren 1959t/m
1962 (figuur 18), is de gang van het zoutgehalte in het estuarium bekend en het is
interessant na te gaan of het berekende resultaat, verkregen door berekeningen met
de computer onder niet-stationaire verhoudingen, de gemeten schommelingen over
vierjaren dekt.
Voor deprogrammeringvandecomputer werduitgegaan vandegemiddeldezoutgradient op 1 mei 1959.Degemiddelde maandelijkse zoetwateraanvoeren werden uit
degemiddelde dagafvoeren van de Eemsberekend. Dediffusiecoefficienten waren in
inleidende berekeningen met de computer, uitgaande van de benaderde waarden in
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tabel xxiv, reeds nauwkeuriger vastgesteld. In figuur 41geven de punten de op
verschillende tijdstippen gemeten waarden voor het zoutgehalte op verschillende
plaatseninhetestuarium(zie00kfiguur 18).Deinfiguur 41getekendelijnen daarentegentonen het verloop van dein decomputer onder gebruikmakingvan de eerdergenoemde diffusiecoefficienten berekende zoutgehalten.
In bepaalde perioden blijkt een uitstekende overeenstemming tussen het gemeten
en het berekende resultaat te bestaan, in andere perioden is die overeenstemming
minder goed aanwezig. Zoals in hoofdstuk iv reeds is vermeld, is een verschil geconstateerd in de grootte van de diffusiecoefficienten in gemiddeld droge en in gemiddeld natte tijden. De bij de computerberekeningen toegepaste coefficienten zijn
die, behorende bij de gemiddelde droge weersomstandigheden.Deze waarden liggen
ca. 30% lager dan die op dezelfde manier berekend voor gemiddeld natte weersomstandigheden (zie figuur 42). Als gevolg van de keuze van de coefficienten is de
overeenstemming tussen de berekende en de gemeten zoutgehalten onder gemiddeld
droge weersomstandigheden meer bevredigend, dan onder gemiddeld natte weersomstandigheden.
Inhetverloopvandediffusiecoefficienten overdelengterichtingvanhet estuarium,
zowelonderomstandighedenvanlagealsvanhogeafvoeren (figuur 42),valt duidelijk
het effect van eenvloedkom, zoals de Dollard, op.Zou dezeniet aanwezigzijn, dan
zou eengeleidelijk verloop van dediffusiecoefficienten worden geconstateerd.
Bij debeoordelingvan deuiteindelijke verdeling, die het veenkoloniale afvalwater
na lozing in het estuarium zal ondergaan, zal met de variabiliteit van de diffusie-

•^ Figuur 41 Vergelijking van het gemeten en het berekende verloop van het zoutgehalte in het
estuarium onder niet-stationaire verhoudingen.
Figure 41 Comparisonof the measured andcalculated distributionof thesaltcontentin theestuary
undervaryingconditions.
De berekeningen werden uitgevoerd met formule 15,vermeld in hoofdstuk iv. Uitgegaan werd van
degemiddelde zoutgradient op 1 mei 1959.De gemiddelde zoetwateraanvoeren werden berekend uit
degemiddeldemaandafvoeren van derivier (tabelm Aen hoofdstuk x). In deberekeningen werden
alleen de waarden voor de diffusiecoefficienten, geldend voor de droge weeisomstandigheden, gebruikt. Een volledige overeenstemming tussen de berekende en de gemeten resultaten kan worden
bereikt door toepassing van twee stelsels van diffusiecoefficienten, nl. die voor de droge en voor de
natte weersomstandigheden (ziefiguur 42).
Thecalculations were carriedoutwiththehelpofequation 15 in chapterIv. Thelineoftheaveragesalt
contenton I May 1959 was taken asabasis for thecalculations. Theaverage fresh waterflowswere
calculatedfrom monthly averagedflow-figuresof the river. For the calculations,only valuesof the
diffusion coefficientsfor dryweatherconditions wereused. Complete agreement between the calculated
and measuredresults can only be obtainedby applying twovaluesfor thediffusioncoefficients, one
for dryandtheotherfor wetweatherconditions (seefigure42);
gemeten verloop
berekend verloop
measureddistribution
calculateddistribution
e e e w.p.(o.p.)75 — • — •
O O O w.p. (o.p.) 60
• • • w.p. (o.p.) 65
•
x x x
w.p. (o.p.) 56
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Figuur 42 DiffusiecoefBcienten over de lengterichting van het estuarium, berekend met de computer onder niet-stationaire verhoudingen.
Figure 42 Diffusioncoefficients along theestuary, calculatedwiththehelpof anelectronic computer
for varyingconditions.
droge weersomstandigheden dry weather conditions
natte weersomstandigheden wetweather conditions.

coefficient rekening moeten worden gehouden. Het is aangewezen, de berekeningen
met de lage K-waarden uit te voeren. Hierdoor wordt de situatie voor de minst
gunstigste omstandigheden in beschouwing genomen.
3. DE TOEPASBAARHEID VAN DE THEORETISCHE BEREKENINGSOPZET

De goede overeenstemming tussen de berekende en de gemeten zoutgehalten
demonstreert,dathetbijgebruikvandejuistediffusiecoefficienten mogelijk is,metde
gebezigde berekeningstechniek de beweging van het zoutgehalte in het estuarium op
accurate wijze te beschrijven. Hiermede is het bewijs geleverd van eenjuiste theoretische opzet voor het geval dat het diffusaat een opgeloste niet-aantastbare stof is.
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H O O F D S T U K XI

DE TEVERWACHTEN MINIMUMZUURSTOFTOESTAND INHET
ESTUARIUM TIJDENS DE CAMPAGNE VAN DE AARDAPPELMEELFABRIEKEN

I . DE G R O N D S L A G E N VOOR DE B E R E K E N I N G E N

Ombijdebeoordeling vandezuurstoftoestand vanhetestuariumnarealisatievan
de veenkoloniale afvalwaterleiding geen geflatteerd beeld te verkrijgen, zijn de berekeningen uitgevoerd onder gebruikmaking van een aantal factoren die aande
veiligekant zijn gekozen.
Maatgevend voor debeoordeling isheteerstegedeeltevandeaardappelmeelcampagne,vallendindemaandSeptember,wanneer dewatertemperaturen noghoogzijn.
Deze kunnen in September nog gemiddeld 17°C bedragen. Het is daarom nodig
voor hetbepalen vandeverschillende factoren diein deberekeningen wordengebezigd,eentemperatuur vanminstens17°Caantenemen.Inverband metdevoorde
standaardbepaling vande B.O.D. te gebruiken temperatuur van 20°C, isdeze00k
voor alleberekeningen aangehouden.
Alszoetwateraanvoer naar hetestuarium werdinvergelijking metdegemiddelde
jaarlijkse zoetwateraanvoer van ca 150 m3/sec, de aanzienlijk lagere waardevan
50m3/sec.gekozendieinSeptembervaakkanvoorkomen.Extreemlageafvoeren van
derivier,zoalsgemetenin1959 (ca.20m3/sec),komeninhetalgemeeninhet najaar
gedurende slechts kortetijd voor. Bovendien overtreft bijdelageafvoeren het diffusieve transport datvanhetadvectieve in zodanige mate, dat berekeningen opgezet
metzoetwateraanvoeren van20en50m3/sec.slechts kleine verschillen indeuitkomstenzullengeven.
Deberekeningenmetdecomputerzijnuitgevoerdmetformule 15 uithoofdstuk iv.
Voor de diffusiecoefficienten zijn waarden gekozen, berekend voor droge weersomstandigheden (hoofdstuk x,figuur42).
Degebruikte afmetingen vanhetestuarium zijn samengevat infiguur 11.
Een opsomming vandedoor deleidingen aftevoeren hoeveelheden afvalstoffen
werd gegevenindehoofdstukken 11enix.Debestaandeleidingen bijDelfzijl voeren
gedurende decampagneca. 50tonB.O.D.5 peretmaalaf(tabelxvm). Enerzijdskan
deze belasting in de nabije toekomst toenemen door de vestiging van nieuwe industrieen, anderzijds bestaat demogelijkheid vaneenafneming vandeze belasting,
alshetfabricagewater vandeFries Groningse suikerfabriek viadeleidingHoogkerkWaddenzouworden getransporteerd.
De veenkoloniale leiding zalmethetafvalwater gedurende decampagne een verontreinigend vermogen van 420tonB.O.D.5 peretmaalnaar hetestuarium transpor113

teren (tabeli).Voor zover thans te overzien, kan dezebelasting op tweeerlei wijze een
verlaging ondergaan:
a. bij een aantal fabrieken kunnen de bergbassins worden gehandhaafd, zodat een
gedeeltevanhetfabricagewater vandezefabriekenna hetbeeindigenvande campagne
kan worden afgevoerd;
b. indien de eiwitwinning uit fabricagewater van de aardappelmeelfabriek een
ruimere toepassing zou verkrijgen, zou de totale belasting gedurende de campagne
afnemen.
Hetisnietwaarschijnlijk, dathetverontreinigend vermogen indeVeenkolonien nog
in betekende mate zal toenemen.
Gedurende de aardappelmeelcampagne van hetjaar 1961 onderging het estuarium
een gemiddelde belasting van 200 ton B.O.D. 5 per etmaal, waarvan rond 70 ton per
etmaal door de Westerwoldse A bij Nieuwe Statenzijl werd aangevoerd en rond
130ton per etmaal door het Eemskanaal en de leidingen bij Delfzijl.
Alsreactiesnelheden van de B.o.D.-reactie werden de gemiddelde snelheden van het
strokartonafvalwater en het fabricagewater gekozen die vermeld zijn in tabel xv,
nrs. 2 en 3.Met deze snelheden werd een e-functie benaderd (hoofdstuk v m , 2.1) en
de bij deze snelheid van afbraak behorende nepereringstijd berekend. Door de keuze
van de relatief lage reactiesnelheden zal een waarschijnlijk iets te hoge rest-B.o.D.5
worden gevonden.
Door de grote verblijftijd in het estuarium zal de B.O.D. C + N worden afgebroken.
In de berekeningen ishet daarom nodig deze grootheid voor de verschillende soorten
water te kennen. Bij het onderzoek van de fabrieken en de oppervlaktewateren werd
steedsdeB.O.D. 5 bepaald. In hoofdstuk v m , 3.7.5 zijn deresultatenvanhet onderzoek
naar het verband tussen de B.O.D. 5 en de B.O.D. C + N van de verschillende wateren
samengevat. Gevonden werd voor:
het fabricagewater
}
het strokartonafvalwater
> B . O . D . C + N = 2 XB.O.D. 5 )
het rottend oppervlaktewater
)
het estuariumwater
B . O . D . C + N = 2 , 4 XB.O.D. 5 .
Voor de omstandigheden van hetnajaar werd inhet estuariumwater een natuurlijke
van J
B.O.D. 5
»7m 8/l benaderd (hoofdstuk ix, 2.4).
De te gebruiken waarden voor de reaeratiecoefficienten zijn samengevat in hoofdstuk ix, 5.5.Voor het binnengebied isvoor deze coefficienten geen reserve berekend
wegens de goede overeenstemming in de berekeningsuitkomsten van de verschillende
segmenten;inhetbuitengebiedzijndecoefficienten eenweinignaar beneden afgerond.
2. B E R E K E N I N G S V O O R B E E L D VAN EEN D E N K B E E L D I G E L O Z I N G VAN
ORGANISCHE STOF O P HET L O Z I N G S P U N T L A N D P U N T VAN R E I D E (W.P. 5 6 )

Om de lezer in te leiden in de uitkomsten van de rekentechniek, is dit voorbeeld
als een vereenvoudigd geval gekozen. Uitgegaan is van een denkbeeldige continue
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lozing van de totale hoeveelheid afvalwater op de landpunt van Reide, terwijl wordt
aangenomen dat elders in het estuarium geen afvoer van afvalstoffen plaatsvindt. Het
resultaat van de berekening met behulp van de computer is in tabel x x v gegeven. De
continue lozing werd in de computer nagebootst door per berekeningsstap dt i kg
'stof te doen injecteren. In dit geval werd d t = 10800 sec. gekozen, waardoor in de
berekeningen 8 kg per etmaal werd 'geloosd'. De door de computer berekende verdelingvandeB.O.D. C + N in deveronderstelling, dat geenafbraak vande organische stof
plaatsvindt, is vermeld in regel 1van tabel xxv, terwijl in regel 2de waarden voor de
lozing op de landpunt van Reide zijn berekend.
In regel 3 is bij een aangenomen belasting van 8 kg/etm. de verdeling van de
resterende B . O . D . C + N na afbraak gegeven, terwijl regel4 weer de situatie van de lozing
bij Reide vermeld. De berekeningsopzet van deze laatste verdeling vereist nog enige
toelichting. In de figuren 28 en 29 is het verloop van de B.o.D.-curven van het strokartonafvalwater en van het fabricagewater gegeven. Uit deze curven is af te lezen
aan welk deelvan het biochemische zuurstofverbruik ten aanzien van de B.O.D. C + N in
verschillende perioden van incubatie isvoldaan. Devoor beidecurvendoor middeling
verkregen waarden geven op enkel-logaritmisch papier uitgezet een zwak gebogen
S-kromme. Er wordt slechtseenkleinefout gemaakt, diezoalseerder reeds opgemerkt
in de berekende uitkomst nauwelijks of niet is terug te vinden, als de licht gebogen
S-kromme wordt vervangen door een rechte lijn die wordt gekarakteriseerd door het
verband In L t /L=—kt (hoofdstuk v m , 2.1). Om de helling van deze lijn aan te
geven wordt in de computerberekening de nepereringstijd T opgenomen. Dit is de
tijd benodigd om de stof zover af te breken, dat nog het i/e-de deel of afgerond 37%
resteert. Met behulp van de rechte lijn werd de nepereringstijd vastgesteld op ruim
tien dagen of 890000 seconden.
Uit de verdeling van de na afbraak resterende B . O . D . C + N wordt vervolgens het
berekende verloop van de B.O.D. 5 benaderd, met behulp van het verband
B . O . D . 5 = B . O . D . C + N X 1/2,4.

De in de tabel berekende verdelingen van de B.O.D. C + N zonder en met afbraak zijn
eveneens gegeven in figuur 43. Aanvankelijk heeft in het binnengedeelte van het
estuarium een sterke afneming van de concentratie aan niet-afbreekbare stof plaats;
meer naar buiten is de afneming in relatie tot de lengterichting geringer. In feite geeft
delijn opiedereplaatsdeconcentratie weer waarmede onderstationaire verhoudingen
bij een zoetwateraanvoer van 50m 3 /sec. het netto-transport van 940 ton niet-aantastbare stof naar zeeplaatsvindt. Zou de denkbeeldige lozing te Delfzijl geschieden, dan
zou de maximale concentratie (ca. 48mg/1)ter hoogte van Delfzijl worden gevonden.
Naar buiten zou eenzelfde verdeling als bij de lozing op de punt van Reide worden
gemeten, omdat het netto-transport op dezelfde hoeveelheid stof betrekking heeft.
Naar binnengaand zou deconcentratie dan afnemen. Onder stationaire verhoudingen
is het verloop aan de zeezijde van het lozingspunt 00k te berekenen met formule 9a
van hoofdstuk iv en dat in de richting landinwaarts met formule 9b.
116

Voor een lozing op de noordpunt van de Hond (w.p. 60)zou een maximale concentratie van bijna 29 mg/1worden gevonden. Naar buiten zou weer dezelfde concentratielijn worden gevolgd, naar binnengaandzou 00k eenverloopvan afnemende
concentraties ontstaan.
B.O.D. C + N
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Figuur 43 Theoretische verdeling van een niet en welaan afbraak onderhevige organische stof bij
een denkbeeldige lozing van 940ton B.O.D.C+N per etmaalbij Reide (w.p.56).
computerberekening;
rekengrootheden zietabel xxvi;
•
• niet afbreekbare stof (B.O.D.C+N);
o
o afbreekbare stof (resterende B.O.D.C+N).

Hetgeen hier voor deniet-afbreekbare stof is uiteengezet, blijft in hoofdlijnen 00k
voor een af te breken stof gelden. Er is een verschilpunt, zoals 00k in paragraaf 4,
figuur45, van dit hoofdstuk is te zien. Door verschuiving van het lozingspunt naar
buiteniserweleenkleineverhogingvandeconcentratieaandenaafbraak resterende
stof; het zuurstofgehalte zal door een dergelijke verschuiving in lichte mate dalen.
Het geschetste beeldisvan betekenisbij dekeuzevan deplaats van lozing.Indien
mocht blijken, dat een lozing van afvalstoffen in het binnengedeelte een te grote
belasting voor het zelfreinigende vermogen zou gaan betekenen, is te overwegen, de
afvoer op een meer naar buiten gelegen punt te doen plaatsvinden. Een discussie
aangaandedemeestaangewezenplaatsvanlozingligtbuitenhetbestekvanditonderzoek.
Het istot nu toe niet mogelijk geweest, bij afbreekbare stoffen iets te zeggen over
degemiddeldeverblijftijd endaarmedeoverdevraag,aanwelkdeelvandeB.O.D. C+N
in het estuarium moet worden voldaan. Het theoretische berekeningsresultaat van
tabelxxvregel6laatzien,datbij een lozingopde landpuntvanReideinde zeewaartse
richting een steeds kleiner wordend deel van de B.O.D. C+N wordt aangetroffen. In
segment 19wordt in B.O.D. C+N uitgedrukt nog 5% van de waarde van de niet-afge117
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broken stof gevonden. Metbehulpvandeindezetheoretischeberekeningen gebezigde
reactiesnelheden kan worden benaderd, dat voor het bereiken van een dergelijk lage
waarde een afbraakduur van ca. dertig dagen nodig is. Hier is in feite de bevestiging
verkregen van reeds eerder gedane uitspraken, dat in het estuarium moet worden
voldaan aan de totale biochemische zuurstofbehoefte van zowel de koolstof- als de
nitrificatietrap.
3 . VERGELUKING VAN HET GEMETEN EN HET BEREKENDE VERLOOP VAN DE
B.O.D.5 IN HET ESTUARIUM GEDURENDE DE CAMPAGNE I9 6 I

In hoofdstuk x werd het bewijs geleverd, dat de berekeningstechniek toegepast kan
worden voor opgeloste stoffen. In deze paragraaf zal, aan de hand van de lozingsomstandigheden en het gemiddelde verloop van de B.O.D. 5 in het estuarium in het
najaar van 1961 worden nagegaan, of de berekeningstechniek 00k toe te passen is
voor B.O.D.
In de campagne van het natte najaar van 1961 werd een gemiddelde zoetwateraanvoer van 244 m 3 /sec. berekend. De lozingen van afvalstoffen vonden plaats op
tweelozingsplaatsen, te weten te Nieuwe Statenzijl rond 70ton B.O.D. 5 per etmaal en
te Delfzijl rond 130ton per etmaal (tabel x v n en x v m ) . Met behulp van de berekeningsopzet, zoals in paragraaf 2 van dit hoofdstuk is behandeld, is de verdeling van
deB.O.D.voorelkderlozingsplaatsen afzonderlijk teberekenen.Deuitkomsten kunnen
worden gesommeerd en het verkregen resultaat aangaande de berekende verdeling
kan wordenvergeleken metdegemetengemiddeldetoestand. Tegendezeberekeningsopzet is een bezwaar aan te voeren. Terwijl in het estuarium op elke plaats een concentratie tot stand kwam onder invloed van de diffusie en de afbraak van de op beide
lozingsplaatsen afgevoerde stof, wordt in de berekening de onderlinge beinvloeding
veronachtzaamd. Een eventuele afwijking hierdoor ontstaan, zal slechts klein zijn.
De keuze voor deze opzet van de berekening was gewenst in verband met de eenvoudigeprogrammering. Tabelx x v i vat deuitkomsten vandeberekeningen envan de
meetresultaten samen. Deze werden eveneens uitgebeeld in figuur 44.
In het gebied tussen demond vande Dollard (w.p.56)en Delfzijl (w.p.67)is sprake
van een goede overeenstemming tussen het gemeten en het berekende resultaat. Van
Delfzijl naar buitengaand tot een plaats ter hoogte van de noordpunt van de Hond
lopen de berekende engemeten verdelingen iets uiteen. De berekende B.O.D. 5 werd op
een iets hoger niveau gevonden. Het is de vraag of het verschil reeel is te achten.
Mocht ditechter zozijn, dan zou demogelijke oorzaak kunnen worden toegeschreven
aan drie factoren:
a. debepalingvandegemiddeldebelasting.Zowelindemetingen van de gemiddeld
afgevoerde waterhoeveelheden alsvan de gemiddelde B.o.D.5-concentratiezijn foutenbronnen aanwezig;
b. de gekozen reactiesnelheden van de B.o.D.-reactie (zie hoofdstuk v m , 3.8);
c. de slibbeweging.
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Figuur 44 Vergelijking van de gemeten en de berekende verdeling van B.O.D.5 gedurende de campagne 1961.
Figure 44 Comparison of the measured and calculated distributions of B.0.D.5during the campaign of
thepotato-flour mills in 1961.
•
• gemeten measured
o
o berekend calculated.

Door debiochemische oxydatieprocessen gaat een gedeeltevan de organische stof
over in actief slib. Het is niet uitgesloten, dat dit slib zich door het landinwaartse
transport aan de metingen heeft onttrokken. Desalniettemin kan worden geconcludeerd,dathetberekenderesultaatopzeerredelijkewijzeovereenstemtmetdegemeten
toestand.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de gekozen berekeningsopzet eveneens is toe te
passen voor debeschrijving van deverdeling van de organische stof onderhevig aan
biochemische afbraak en uitgedrukt als B.O.D.
4 . B E R E K E N I N G VAN HET VERLOOP VAN DE B.O.D. 5 EN DE Z U U R S T O F V E R Z A D I G I N G S P E R C E N T A G E S IN HET ESTUARIUM ONDER DE TOEKOMSTIGE OMS T A N D I G H E D E N VAN L O Z I N G VAN HET VEENKOLONIALE AFVALWATER
OP DRIE V E R S C H I L L E N D E D E N K B E E L D I G E L O Z I N G S P L A A T S E N

Na realisatie van deveenkoloniale afvoerleiding zal deze gedurende de campagne
420ton B.O.D.5per etmaalnaarhetestuariumtransporteren, terwijldoor deleidingen
bij Delfzijl rond 50 ton B.O.D.5 per etmaal op het estuarium wordt afgevoerd. In
paragraaf 1van dit hoofdstuk is de verwachting uitgesproken, dat om verschillende
redenen dezebelasting niet zal worden overschreden.
Om eenjuist inzicht te verkrijgen in de meest gunstige plaats van lozing van het
veenkoloniale afvalwater, zijn deberekeningen aangaandedeverdelingvandeB.O.D.5
endeteverwachten zuurstoftoestand opgezetvoor driedenkbeeldige lozingsplaatsen,
teweten delandpunt van Reide (w.p.56),Delfzijl (w.p.67)endenoordpunt van de
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Figuur 45 Het te verwachten verloop van de B.O.D.S en van de zuurstofverzadigingspercentages gedurende de campagne van de aardappelmeelfabrieken.
Figure 45 The calculated distribution of the B.0.D.5 and of the oxygen content during the campaign
of the potato-flour mills.
Toekomstige belasting van het estuarium met afvalstoffen afkomstig van de bestaande leidingen bij
Delfzijl (50 ton B.O.D.S = 100 ton B.O.D.C+N per etmaal) en van de veenkoloniale afvalwaterleiding
(420 ton B.O.D.S = 840 ton B.O.D.C+N per etmaal). Denkbeeldige afvoer van de laatstgenoemde afvalwaterleiding op drie lozingsplaatsen. Berekening van de verdeling van de B.O.D.S met formule 15,
hoofdstuk iv met behulp van een computer. Gemiddelde zoetwateraanvoer 5om 3 /sec. Diffusiecoefficienten behorend bij de lage afvoeren (figuur 42).
Snelheid van de B.o.D.-reactie tabel x v , nrs. 2, 3. Aeratiecoefficienten tabel x x i
Future loadof the estuary by wastesfrom the existing pipe linesat Delfzijl (50 tons of B.O.D.Sor 100 tons
O/B.O.D.C+N daily during the campaign) andfrom thepipe line of the Veenkolonien (420 tons O/B.O.D.S or
840 tons of B.O.D.C+N daily during the campaign). Proposed outlet of the Veenkolonien-pipe line at three
possible sites. Calculation of the distribution of the B.O.D.S with the help of equation 15chapter 1v using
a computer. Average fresh water flow 50 m3/sec. Diffusion coefficients for conditions of low flow (dry
weather) - see figure 42 - were used.
Rate of the B.o.n.-reaction, see table xv, nrs. 2 and 3. Reaeration coefficients, see table x x i .
B.O.D.S
zuurstofverzadigingslozingspunt
percentage
point of discharge
oxygen content (per cent saturation)
•
• »
landpunt v. Reide
(o.p. 56)
a
o
o
o
o
Delfzijl
(o.p. 67)
noordpunt v.d.Hond (o.p. 60)
A •<

121

TABELXXVII
Computerberekening van de verdeling van de B.0.D.5 (overeenkomstig de berekeningsopzet van
tabelxxv) en van het verloop van de zuurstofverzadigingspercentages in het estuariumwater na
realisering van deveenkoloniale afvoerleiding. Afvoer van de bestaande leidingen te Delfzijl van
50 ton B.0.D.5 per etmaal ( = 100 ton B.o.D.c+N/etm). Denkbeeldige lozingvan de veenkoloniale
B.o.D.-resultater
Segmenten
A. lozing vandeveenkoloniale leiding nabi
landpunt van Reide,
leidingen Delfzijl,
totale verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.0.D.5
natuurlijke B.0.D.5

verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.O.D.C+N

(B.O.D.C+N x 1/2,4)

totale B.O.D.B

B.O.D.i
reaeratiecoefficient kz
zuurstofdeficit
zuurstofverzadigingspercentage

(0,3 XB.O.D.5)
(tabel xxi)
(D = B.O.D.i/k2>

B. lozing vandeveenkoloniale leiding te
Delfzijl,
leidingen Delfzijl,
totale verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.0.D.5
natuurlijke B.0.D.5
totale B.0.D.5
B.O.D.i
reaeratiecoefficient k2
zuurstofdeficit
zuurstofverzadigingspercentage

verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.O.D.C+N

(B.O.D.C+N x 1/2,4)

(0,3 XB.O.D.5)
(tabel xxi)
(D = B.O.D.l/ka)

C. lozing vandeveenkoloniale leiding nabij de
noordpunt vande Hond,
leidingen Delfzijl,
totale verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.0.D.5
natuurlijke B.0.D.5
totale B.0.D.5
B.O.D.i
reaeratiecoefficient k2
zuurstofdeficit
zuurstofverzadigingspercentage

verhoging B.O.D.C+N
verhoging B.O.D.C+N

(B.O.D.C+N X 1/2,4)

(0,3 X B.O.D.5)
(tabel xxi)
(D = B.O.D.i/k2)
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18

17

0,60
0,12
0,72
0,30
i,7
2.0
0,60
0,08
7,5
92,5

0,88
0,18
1,06
0,44
1,7
2,1
0,63
0,08
8
92

1,28
0,26
i,54
0,64
1,7
2,3
0,69
0,07
10
90

1,04
0,12
1,16
0,48
1,7
2,2
0,66
0,08
8
92

1,52
0,18
1,70
0,71
1,7
2,4
0,72
0,08
9
91

2,20
0,26
2,46
1,03
1,7
2,7
0,81
0,07
12
88

1,74
0,12
1,86
0,78
1,7
2,5
0,75
0,08
9
91

2,54
0,18
2,72
1,13
i,7
2,8
0,84
0,08
10,5
89,5

3,72
0,26
3,98
1,66
1,7
3,4
1,02
0,07
15
85

Hond (w.p. 60).Hetteverwachten zuurstofgehalte werd berekend metde formule
B.O.D.!

D=

0,3 XB.O.D.j

k2

waarbij voor dereaeratiecoefficienten de waarden zijn gebruikt, berekend in hoofdstuk ix, 5.5.Deberekeningsresultaten zijn samengevatintabelxxvn eninfiguur45
in beeld gebracht.
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afvalwaterleiding van 420 ton B.0.D.5 per etmaal ( = 840 ton B.o.D.c+ir/etm) op drie plaatsen, te
weten de landpunt van Reide (w.p. 56) (A), te Delfzijl (w.p. 67) (B), of ter hoogte van de noordpunt van de Hond (w.p.60)(C).
n mg/1;onderverzadiging in %
[6
1,86
o,39
2.25
0,94
1,7
2,6
0,78
0,06
13
57

3.26
0,39
3.65
1,52
1,7
3,2
0,96
0,06
16
54

5,48
0,39
5,87
2,45
i,7
4,2
1,26
0,06
21
79

15
2,94
0,61
3,55
1,48
1,7
3,2
0,96
0,05
19
81

5,12
0,61
5,73
2,39
1,7
4,1
1,23
0,05
25
75

8,62
0,61
9,23
3,85
1,7
5,6
1,68
0,05
34
66

14
5,04
1,04
6,08
2,53
1,7
4,2
1,26
0,05
25
75

8,72
1,04
9,76
4,07
1,7
5,8
1,74
0,05
35
65

13

12

11

10

9,18
1,90
11,08

16,60
1,28
17,88

27,40
0,87
28,27

20,00
0,64
20,64

4,62

7,45
1,7
9,2
2,76
0,05

1,7
6,3
1,89
0,05
38
62

55
45

15,92
1,90
17,82

10,68
1,28
11,96

7,43
1,7
9,1
2,73
0,05

4,98
i,7
6,7
2,01
0,05
40
60

55
45

6,52
1,04
7,56
3,15
1,7
4,9
1,47
0,05
29

2,71
1,7
4,4
1,32
0,05
26

i,7
3,5
1,05
0,05
21

71

74

79

4,60
1,90
6,50

3,08
1,28
4,36
1,82

9
11,66
0,38
12.04

11,78

8,60

5,02

1,7
13,5
4,05
0,05
81

1,7
10,3
3,09
0,05
62
38

1,7
6,7
2,01
0,05
40
60

5,40
0,64
6,04
2,52

3,16
0,38
3,54
1,48

1,7
4,2
1,26
0,05

1,7
3,2
0,96
0,05

19

7,44
0,87
8,31
3,46
1,7
5,2
1,56
0,05
31
69

2,14
0,87
3,0i
1,25
1,7
3,0
0,90
0,05
18
82

25
75

1,56
0,64
2,20
0,92
1,7
2,6
0,78
0,05
16
84

19
81

0,90
0,38
1,28
0,53
i,7
2,2
0,66
0,05
13
87

DeverdelingvandeB.O.D.5 enhetverloopvande zuurstofverzadigingspercentages
werd 00k berekend voor het gedeeltevan de rivier de Eemstussen demond van de
Dollard enEmden.
Door lozingter hoogtevandelandpuntvan Reidezalin detoekomst eenhoogste
over het getijde gemiddelde B.O.D.5 van ruim 13mg/1 kunnen wordenwaargenomen
en eenlaagstegemiddeldezuurstofverzadigingswaarde van 19%.Opde rivierneemt
de B.O.D.5 vrij snel af en stijgt het zuurstofgehalte snel. Dit is 00k het gevalinzee123

waartserichting. ZoweldeberekendegehaltenaanB.O.D.5alsdezuurstofverzadigingswaarden voor verschillende plaatsen in het estuarium zijn in detabel af te lezen.Ze
zullen hiernietin extenso worden behandeld. Defiguurspreekt voorzichzelf.
DooreeneventuelelozingnabijDelfzijl iseenoverhetgetijdegemiddeldemaximale
B.O.D.5vanrond9mg/1teverwachtenbijeenlaagstegemiddelde zuurstofverzadigingspercentagevan45%. Zowelnaar binnenalsnaar buitengaande,daaltdeB.O.D.5weer
vrij snel en neemt het zuurstofgehalte snel toe. Op de rivier zal een aanzienlijk
gunstigeretoestandkunnenwordengemeten dan bijlozingbijdelandpuntvanReide.
Bijeenafvoer nabij denoordpunt van deHond zalter hoogtevan hetlozingspunt
een over het getijde gemiddelde B.O.D.5 van maximaal 5,6 mg/1voorkomen en een
laagsteverzadigingswaarde van66%.TerhoogtevanBorkumzal,invergelijkingmet
de andere meer naar binnen gelegen lozingsplaatsen, het B.o.D.5-niveau nauwelijks
meetbaar hoger liggen,terwijl deverzadigingswaarde aan zuurstof eenniet meetbare
gemiddelde daringvan 1^%zalondergaan. Landinwaartszaldan weer eenverdeling
van de B.O.D.S en een verloop van het zuurstofgehalte kunnen worden gemeten, dat
zeer aanvaardbaar is.
Er zou een zekere vrees kunnen bestaan, dat door een ver naar buiten liggende
lozing, het slibgehalte nabij Borkum in ongunstige zin zou worden belnvloed. In
hoofdstuk v, 3werd opgiondvaneenkritischeliteratuurbeschouwing geconcludeerd,
dat in het estuarium een duidelijke slibbeweging landinwaarts plaatsheeft. Door
berekeningisgevonden, dat derest-B.o.D.c+Nvan het estuariumwater nabij Borkum,
tengevolgevandeafbraak slechts 13% bedraagtvandewaardediezouzijn gemeten,
als de stof niet afbreekbaar zou zijn geweest (zie tabel xxv, regel 6 waar eenzelfde
berekeningwerduitgevoerd voor delozing opdepuntvan Reide).Devreesvooreen
toenemende troebeling ter hoogte van Borkum is daarom ongegrond te noemen.
Dezelfde overwegingen aangaande het slibvraagstuk gelden eveneens voor lozingen
landinwaarts.Zoalsinhoofdstuk v,par. 3.3reedsisgemotiveerd,heeft delozingvan
het veenkoloniale afvalwater slechts een geringe of geen invloed op de slibtoestand
van het estuarium.
Defactor dieinfeitebepalendisvoordekeuzevandelozingsplaats,isdezuurstoftoestand. Door intrapolatie tussen de drie berekende minima is het mogelijk na te
gaan, welkezuurstofverzadigingspercentages kunnen wordenverwacht, alshet afvalwater op enige plaats tussen Reide en denoordpunt van deHond zou worden afgevoerd. Bijdezebeschouwingen dient dekritische opmerkingteworden geplaatst, dat
in de berekeningen van het geschematiseerde estuarium moest worden uitgegaan,
hetgeen vertaald betekent, dat delozing steedsgedacht isin dehoofdstroom enb.v.
nietineennevenstroomalsdeBochtvanWatum.Bijdeinterpretatievandeverkregen
uitkomsten en de uiteindelijke vaststelling van de plaats van lozing moet met dit
feit rekening worden gehouden.
Voor het lozingspunt noordpunt van de Hond (w.p. 60) werd een relatief hoog
minimum zuurstofverzadigingspercentage berekend. Uit zuiveringstechnische overwegingenishetdaaromaantrekkelijk indetoekomst deafvoer vanhetveenkoloniale
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afvalwater opditpunt tedoenplaatsvinden. Erzijn echter eenaantalzwaarwegende
factoren die in belangrijke mate mede bepalend zijn voordekeuzevan delozingsplaats, te weten factoren van waterstaatkundige, civieltechnische enfinancieleaard,
die hier echter niet zullen worden behandeld.
Dit rapport beperkt zich daarom tot de resultaten van het zuiveringstechnische
onderzoek die samenvattend alsvolgt kunnen worden omschreven. Het zuurstofgehalte is de belangrijkste parameter voor de beoordeling van een afvoer van grote
hoeveelheden industriele afvalstoffen naar een niet gestratificeerd estuarium als dat
vandeEems.Deinvloedopdezuurstoftoestand doordelozingvanhetveenkoloniale
afvalwater op drie verschillende lozingsplaatsen en die van de bestaande leidingen
bij Delfzijl, wordt gekarateriseerd door de minimaal teverwachten zuurstofverzadigingspercentages. Deze minimumzuurstoftoestanden kunnen alleen optreden bij
watertemperaturen van 20 °C die in de maand September nog in het estuarium
kunnen worden benaderd. Gedurende het resterende gedeeltevan de aardappelmeelcampagne zullen de minima ter hoogte vanhet lozingspunt zich op een hoger
niveau instellen.
Deminima bedragen:
lozingspunt landpunt van Reide
(w.p.56) 19%;
lozingspunt Delfzijl
(w.p.67) 45%;
lozingspunt noordpunt van de Hond(w.p. 60)66%.
Bij keuze van een lozingsplaats gelegen tussen genoemde punten is door intrapolatienategaan,welkeminimumzuurstoftoestand opdedesbetreffende plaatsiste
verwachten. Zo zal bij lozing ter hoogte van Paapsand-Siid (w.p. 65) het zuurstofgehalte gedurende deeerste maanden van de campagne niet beneden 35% der verzadigingswaarde dalen.
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HOOFDSTUK XII

SAMENVATTING

Dezeearmennemenindewereldeenbelangrijkeplaatsinalsontvangendewateren
vangrotehoeveelhedenafvalstoffen. Deafvalstoffen kunnen worden aangevoerd met
derivier;ookwordenzealshuishoudelijk enindustrieelafvalwater directuitdeinde
delta veelal tot ontwikkeling gekomen bevolkingsagglomeraties op het estuarium
geloosd.
In deVeenkolonien (figuur i) kwam in het verleden een grote landbouwindustrie
tot ontwikkeling, bestaande uit strokarton- en aardappelmeelfabrieken. Devestiging
van deze industrieen met hun karakteristieke produktieprocessen bracht een afvalwatervraagstuk met zichmedevan zeergrote afmetingen.
Eenradicaleoplossingvanditvraagstukkaninfeite alleenwordenverkregen door
afvoer vanhetafvalwater naar eenontvangend watermeteenzeergroot zelfreinigend
vermogen. Dit ontvangende water, het estuarium van de Eems, is aanwezig op een
afstand van ca. 30km van het centrum van het industriele gebied. Plannen voor het
tot standbrengenvaneenafvoerleiding tenbehoevevanhetveenkoloniale afvalwater
zijn beraamd (48,49).
Het verontreinigend vermogen van de veenkoloniale industrie gedurende de campagne van de aardappelmeelfabrieken in het najaar, werd benaderd oprond 420ton
B.O.D.5 of 12miljoen inwonerekwivalenten.DaarnevenswordtbijDelfzijl via depijpleidingen van Groningen, Appingedam en Delfzijl nog afvalwater uitgeslagen met
een verontreinigend vermogen van ca. 1,4miljoeninwonerekwivalenten.Inditonderzoek isnagegaan, welkeinvloed delozingvanzogrote hoeveelheden organische stof
naar verwachting zalhebben opdezuurstoftoestand van het estuarium.
Thansvindt reeds eenbelastingvan het estuarium plaats door eengedeeltevan de
in de Veenkolonien geproduceerde afvalstoffen. Deze worden in tijden van waterafvoer, dus in natteperioden, via deWesterwoldse Aenhet Eemskanaal als rottend
water naar het estuarium getransporteerd.
Indeliteratuurzijnberekeningsvoorbeelden bekendaangaandede zuurstoftoestand
van estuaria diemet afvalstoffen zijn belast.
Het was daardoor mogelijk bij het onderzoek het vraagstuk van twee zijden te
benaderen;
a. door metingvan dehoeveelheden afvalstoffen dieonder dehuidige omstandigheden van afvoer het estuarium bereiken envan demet deze afvoer samenhangende
verdelingvande B.O.D.inhetestuarium envande zuurstoftoestand;
b. door berekening van de zuurstoftoestand die zal kunnen worden gemeten, als
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een afvoer van het veenkoloniale afvalwater via een afvoerleiding naar het estuarium
is gerealiseerd.
Gedurende ongeveer vijfjaren vonden met behulpvan eenvaartuig metingen plaats
van het zoutgehalte, de B.O.D. 5 , het zuurstofgehalte en van andere eigenschappen van
het estuariumwater. Hiervoor werd een meetprogram opgesteld (zie o.m. figuur 9).
Uit de resultaten van de metingen van het zoutgehalte kan worden geconcludeerd,
dat in het estuarium alleen gedurende de kenteringen een geringe stratificatie voorkomt. Gedurende een gedeelte van het ebgetijde, maar vooral gedurende de vloed is
het water in verticale richting homogeen van samenstelling. De grote variaties die in
de afvoer van de rivier optreden, veroorzaken schommelingen in het zoutgehalte op
iedere plaats in het estuarium. Deze zijn het grootst op het w.p. 56 en nemen naar
buiten toe af. Op het w.p. 56werden chloridegehalten gemeten, varierend tussen 2 en
16g/lCl _ (figuur 18).
De thans reeds plaatshebbende afvoeren van verontreinigd water veroorzaken in
het estuarium een verhoging van de B.O.D. en een verlaging van het zuurstofgehalte.
Het gemiddelde verloop van de B.O.D. 5 is voor vierjaren van onderzoek samengevat
in figuur 33; het gemiddelde verloop van het zuurstofgehalte in figuur 35.
Bij uitsluiting van de invloed van de kunstmatige lozingen zal in het estuarium
steeds een biochemisch zuurstofverbruik van het brakke water worden gemeten; de
natuurlijke B.O.D. 5 werd voor de omstandigheden van het najaar benaderd op 1,7
mg/1.
In het estuarium isvan nature eenvariabele troebeling aanwezig door dein zwevende toestand verkerende klei-humusvlok die in de Dollard tot sedimentatie komt.
Verschillende onderzoekers (lit. 73 t/m 76, 78) stelden een landinwaartse gerichte
beweging van dezevlok vast. Het na biochemische afbraak van de afvalwateren resterende actiefslib zal aan de klei-humusvlok worden gebonden. De slibtoestand van het
estuarium zal door de lozingen geen merkbare veranderingen ondergaan.
Door een groot aantal onderzoekers werd een berekeningsopzet voor de verdeling
van een stof in het estuarium gegeven (lit. 59 t/m 67). De in dit rapport gebruikte
theoretische berekeningsopzet is uitgewerkt door S C H O N F E L D en VAN DAM van de
Fysische afdeling van de dienst Waterhuishouding en Waterbeweging in de Rijkswaterstaat en is onder meer gebaseerd op het werk van STOMMEL (59). Het zal met
eenuitvoerige behandeling van deberekeningsresultaten ineenafzonderlijke nota (69)
worden gepubliceerd. Deze nota is thans in bewerking. Een samenvatting van de
theoretische beschouwingen aangaande de diffusie in een estuarium is gegeven in
hoofdstuk iv. Voor de berekeningen (met formule 15, hoofdstuk iv) werd gebruik
gemaakt van een electronische rekenmachine. Bij deze berekeningen moesten verschillende grondslagen bekend zijn, te weten:
- de afmetingen van het estuarium
- de belasting van het estuarium met afvalstoffen
- de diffusiecoefficient
- de snelheid van de biochemische afbraak van organische stof
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- denatuurlijke B.O.D. van het estuariumwater
- de verhouding tussen de B.O.D. C+N en de B.O.D.5 van de afvalwateren, van het
rottende oppervlaktewater envan het estuariumwater
- decoefficient voor de snelheid van reaeratie.
De afmetingen van het estuarium zijn gegeven in figuur n .
Dediffusiecoefficient Kwerdberekendmetbehulpvandemeetresultaten betreffende de jaarlijkse gang van het zoutgehalte, uitgedrukt als chloride-ion (figuur 18).
Deberekende K-waarden zijn samengevat infiguur42.
Metbehulpvandeberekeningsopzet,degemiddeldemaandelijksezoetwateraanvoer
envandezediffusiecoefficienten kon metdeelektronische rekenmachine 00k degang
van het zoutgehalte (figuur 18) worden berekend. Het resultaat van de berekening
werd vergeleken met de gemeten toestand. De uitkomsten zijn vermeld in figuur
41. Het resultaat van deze berekening leverde het bewijs, dat de theoretische opzet
tot betrouwbare resultaten voert, alshet diffusaat eenopgeloste enniet afbreekbare
stofis.
In het estuarium ister hoogte van het lozingspunt door de getijdebeweging en de
continue lozing steeds een aangepaste flora en fauna aanwezig. Bij de bepaling met
de gestandaardiseerde verdunningsmethodiek isdit niet het geval.Naar verwachting
zaldaardoor ter hoogte van het lozingspunt de snelheid van afbraak van organische
stof groter zijn dan uit de reactiesnelheden die in deliteratuur worden vermeld, zou
worden geconcludeerd. Bij dit vraagstuk is uitvoerig stilgestaan in hoofdstuk vm.
Hier werd met proeven aangetoond, dat het biochemische zuurstofverbruik niet
alleen wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaar substraat, maar 00k door de
kwaliteitenkwantiteitvandefloraenfauna aanhetbeginvandereactie.Metbehulp
van een gewijzigde verdunningstechniek werd gevonden, dat de biochemische zuurstofopneming met aangepast verdunningswater gedurende de eerste dagen van de
B.o.D.-reactiesnellerverlooptdanbijproevenmetdegestandaardiseerdeverdunningsmethodiek (figuur 26).Na vijf dagen wordt echter weer dezelfde snelheid van zuurstofopneming gemeten.Inproevenmet estuariumwater ondermeerafkomstig vande
omgeving van de landpunt van Reide (w.p. 56), werden echter reactiesnelheden gemeten,dievrij goedmetdegegevensuit deliteratuur overeenkomen (Tabelxv).
Uit berekeningen isgebleken, dat slechts eenkleinefout wordt gemaakt, alsin de
berekeningen de reactiesnelheden worden toegepast, die met behulp van de gestandaardiseerde verdunningsmethodiek werdenbepaald. Hetberekendeverloopvan
deB.O.D.wordtdanietstehooggevonden,waardoor eenteverwachtentoestand niet
te geflatteerd wordt voorgesteld. In de berekeningen werden daarom de gemiddelde
reactiesnelheden gebruikt, gevonden met de standaardverdunningstechniek bij het
onderzoek van vers strokartonafvalwater en van vers fabricagewater van een aardappelmeelfabriek (figuur 28en29entabelxv, nrs.2en3). Aangetoond werd,dat de
snelheid van de biochemische zuurstofopneming gedurende de eerste dagen van de
biochemische reactie bij lage temperatuur aanzienlijk geringer is dan bij hogere
temperatuur. Ondanks dit feit werd het eindpunt van de biochemische reactie bij
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lagere temperatuur slechts weinig later bereikt. Dit werd toegeschreven aan de groei
vanmeerorganismenpervolume-eenheid.Deproeven,uitgevoerdmetdeverdunningstechniek, werden zowelmetversfabricagewater van een aardappelmeelfabriek alsmet
estuariumwater afkomstig van w.p. 56 uitgevoerd. In beide series is een opmerkelijk
verschilteconstateren.Bijhetfabricagewater wordthetbiochemische zuurstofverbruik
van zowel de groeifase als van de endogene ademhaling gemeten; in het estuariumwater daarentegen alleen dat van de endogene ademhaling.
Verdunning met zoet en zout water veroorzaakte geen verschillen in de uitkomsten
van de biochemische zuurstofopneming van het fabricagewater.
Gedurende het onderzoek werd steeds de B.o.D.5-bepaling als routine-analyse
uitgevoerd. In het estuarium wordt echter de B.O.D. C + N afgebroken. Om het verband
B.O.D. C + N —B.O.D. 5 te leren kennen, werd het verloop van de biochemische zuurstofopneming met de tijd bepaald van de afvalwateren, het rottend oppervlaktewater en
het estuariumwater. De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in hoofdstuk v i n ,
3-7De coefficient voor de snelheid van reaeratie werd per segment berekend met de
eenvoudige berekeningsopzet:
k2 =

0,3 x B.O.D.5

(hoofdstuk ix, 5).
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Hierbij kon gebruik worden gemaakt van de gegevens die over het verloop van de
B.o.D.5 en van het zuurstofgehalte in vierjaren van onderzoek waren verzameld. De
berekende coefficienten op verschillende plaatsen in het estuarium zijn vermeld in
tabel xx.
De snelheid vanbiochemischezuurstofopneming isevenalsdesnelheid van reaeratie
afbankelijk van de temperatuur. Aan dit onderwerp werd, zoals reeds vermeld, in
hoofdstuk v i n aandacht gegeven. In hoofdstuk ix, 5 is nader gemotiveerd, dat de
berekeningen kunnen worden uitgevoerd bij een temperatuur van 20 °C,waarbij 00k
de B.o.D.-bepalingen werden verricht. De berekende coefficienten voor de snelheden
van de reaeratie gelden dan 00k voor deze temperatuur. Het berekende resultaat zal
hierdoor 00k een minimumtoestand aangeven. Alleen in demaand September kan het
estuariumwater een temperatuur van 20 °C nog dicht benaderen.
Bijeenvergelijking vandegemetenendeberekendeB.O.D. 5 voorde omstandigheden
van het najaar 1961 werd een goede overeenstemming gevonden (figuur 44). Met dit
resultaat ishet bewijs geleverd, dat deberekeningsopzet 00k voor eengeloosde aan afbraak onderhevige stof is toe te passen.
Ten slotte werden met behulp van de berekeningsopzet en de uitkomsten van het
onderzoek voor driedenkbeeldige lozingsplaatsen berekeningen uitgevoerd betreffende de verdeling van de B.O.D. 5 over het estuarium, waaruit met behulp van de gevonden reaeratiecoefficienten de te verwachten zuurstoftoestand kon worden benaderd. In figuur 45 zijn de resultaten van deze berekeningen gegeven. Zoals reeds
opgemerkt, kunnen de berekende zuurstofwaarden worden beschouwd als minimum129

waarden. Door een afvoer van het veenkoloniale afvalwater nabij de landpunt van
Reide (w.p. 56) zal een minimumzuurstofverzadigingspercentage van 19% voor
kunnen komen, bij een lozing te Delfzijl (w.p.67)van 45%en bij een lozing op de
noordpunt van de Hond (w.p.60)van 66%.
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CHAPTER XII

SUMMARY

Allovertheworldestuariesplayaveryimportantpart asreceivingwatersfor large
quantities of organic and inorganic wastes.These can be supplied by the river; they
arealsodischargeddirectlyasamixtureofdomesticsewageandindustrialwastefrom
the densily populated regions which often develope in the deltas.
Inthepast a large agricultural industry, consisting of straw-board factories and
potato-flour mills,aroseinthe'Veenkolonien',adistrict of theprovinceofGroningen
in the North of Holland (figure i). The establishment of these industries with their
characteristic production processes, involved a problem of water pollution of huge
proportions. In fact a radical solution of this problem can only be obtained by
carrying off the wastes into a receiving water with a great natural capacity of selfpurification. Thisreceivingwater,theEemsestuary,issituated at a20milesdistance
from the centre of the industrial district.
Projects for constructing a pipeline to transport the waste of the 'Veenkolonien'
to the estuary, havebeen worked out (48,49).
Thepollutional capacity of the industry in the 'Veenkolonien' has been approximately estimated at 420tonsof B.O.D.5, or12millionpopulation equivalents*during
the working season ofthepotato-flour millsin autumn. Moreover in campaign time
waste water with a load of about 1,4 million population equivalentstransported by
means of three pipe lines, namely of the towns of Groningen, Appingedam and
Delfzijl, is discharged near Delfzijl into the Eems. During this investigation it was
examined in what degree a discharge of such largequantities of organicmattermay
effect the oxygen condition of the estuary.
At present a variable part of the waste water, depending on dry or wet periods,
is also transported to the estuary by means of canals.
Inliteraturemodelsfor calculation ofthedispersion overtheestuary ofstableand
also of oxidizable substances are known. That is why it was possible to tackle the
problem intwo ways:
a. by measuring the pollutional load of theestuary, thedistribution of B.O.D.and
of oxygen content, in relation to the loads observed in past years;
b. by calculating the expected distribution of oxygen content caused by discharge
of waste waters by a future pipe line at several possible points of discharge.
During a period of more than five years, measurements concerning salt content,
* 1 population equivalent = 35gofB.0.D.5
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B.o.D.5, oxygen content and other properties of the estuary water were carried out
with the help of a vessel. For this purpose a sampling programme was set up (see
figure 9). From the results of the analyses of the salt content it may be concluded,
that only on the turn of the tide a little stratification occurs. During a part of the
ebb tideand especiallyduringthefloodtidethewaterhasa homogeneous composition
with depth.
The great variations of the flow of the river cause fluctuations in the salt content
throughout the estuary. These fluctuations are biggest at the observation point 56
and decrease in a seaward direction. On this observation point 56, chloride contents
from 2 to 16 g/1Cl~ were measured (figure 18).
The present discharges of polluted water bring about an increase of the B.O.D. and
a decrease of the oxygen content in the estuary. The average course of the B.O.D. 5
during four years of investigation has been shown in figure 33and that of the oxygen
content in figure 35.
The influence of the artificial discharges excluded, the brackish water in the estuary
willalwayshaveanatural B.O.D.;thisB.O.D.wasfor autumnalcircumstances1.7p.p.m.
In the estuary there is a variable turbidity caused by suspended clay-humus flocks
which sediment in the Dollard. A number of investigators (lit. 73-76, 78) ascertained
a movement of these clay flocks up the estuary.
A mathematical model concerning the distribution of a tracer in the estuary has
been given by several investigators (lit. 59-67). The model used in this report has
been proposed by DR. IR. J. C. S C H O N F E L D and G. c. VAN DAM M. SC. of the
Physical division of the Department of Water-management and Water-movement of
the Ministry of Public Works and which is based on the work of STOMMEL (59)
and others. It will be published in a note (69) with a detailed treatise of the results.
At present this note is in preparation. A compendium of the theoretical aspects
concerning longitudinal diffusion in an estuary isgivenin chapter iv. The calculations
were carried out with the aid of formula 15, (chapter iv) and an electronic computer.
For these calculations several basic factors had to be known:
- the dimensions of the estuary
- the load
- the coefficient of longitudinal diffusion
- the rate of decay of organic matter
- the natural B.O.D. of the estuary water
- the ratio between the B.O.D. C + N and the B.O.D. 5 of the waste waters, the polluted
surface waters and of the estuary waters
- the coefficient of reaeration.
The dimensions ofthe estuary havebeen giveninfigure 11.The diffusion coefficient
K was calculated with the help of the results concerning the distribution of the salt
content, expressed as chloride ion (figure 18). The calculated K-values have been
summarized in figure 42. By the electronic computer the course of the salt content
could also be calculated with the help of the model, the average monthly fresh water
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supply and the diffusion coefficients. The measured and calculated results could be
compared and a good agreement wasfound if one started from two different diffusion
coefficients i.e. for dry and for wet periods. With these data, it has been shown that
the calculation method leads to dependable results if the tracer (NaCl) is a soluable
and stable substance (see figure 41).
It is expected that in the area of an outlet the rate of decomposition of organic
matter is higher than may be concluded from the figures generally given in literature.
The former have been measured by means of the dilution technique. In an estuary
with itstidal movement there always remains an adapted flora and fauna at the point
of discharge. In the standardized dilution method seeding with an adapted flora and
fauna does not occur. Therefore, the rate of decomposition may be expected to be
higher than would appear from the figures determined with the dilution method.
In chapter vm this problem has been dealt with. With tests it was proved that the
B.O.D. is not only determined by the quantity of substrate available, but also by the
quality and quantity of the flora and fauna at the beginning of the reaction. It was
found with the aid of a modified dilution method that with adapted dilution water
the B.O.D. has a higher rate during the first few days of the B.O.D. reaction than
found by means of the standardized dilution method (figure 26). After five days,
however, the same rate of reaction was observed. In samples of the estuary water
from o.p. 56, rates of the B.O.D. reaction have beenfound, which agree very well with
data mentioned in literature (table xv). From calculations it appeared that only a
little error is made, if in the calculations the lower rates of the B.O.D. reaction are
applied, which are measured with the help of the standardized dilution method. In
that case the calculated course of the B.O.D. will be found a little too high, by which
a predicted situation of the oxygen content is not flattered. That is why the average
rate coefficients found by the standardized dilution method, when investigating fresh
straw-board waste and fresh potato-flour waste, were applied in the calculations
(figure 28 en 29 and table xv, 2 and 3).
It was shown that the rate of the biochemical reaction decreases when temperature
falls. In spite of this fact the ultimate ( C + N ) B.O.D. decreases comparatively little at
low temperatures. Thisisprobably dueto growth of more organisms per unit volume.
The tests were carried out by means of the dilution method with fresh waste water
of a potato-flour mill as well as with estuary water from observation point 56.In the
two series one notices a remarkable difference. When testing the waste water of the
mill,the B.O.D.wasmeasured both ofthegrowth phaseandofthephase of endogenous
respiration. In the estuary water, probably only the B.O.D. of thephase of endogenous
respiration was determined.
Finallyitisimportant tomentionthat nodifferences werefound intheresults, when
comparing tests concerning the B.O.D. of waste water of potato-flour mills, diluted
with fresh and with salt estuary water.
During the investigations the B.O.D. 5 always has been determined as a routine
analysis. Owing to a long detention time the ultimate B.O.D. (B.O.D. C + N ) is mineralized
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in the estuary. Therefore it was necessary to learn the ratio's B.O.D.C+N—B.O.D5,
whichwere determined inanalysingthecourse of the B.O.D. with time of the waste
waters, ofthepolluted surface water and ofthe estuary water. The following results
havebeen found:
wastewaters
)B.O.D. C+N = 2 XB.O.D.5
polluted surface water )
estuary water
B.O.D. C+N = 2,4 XB.O.D.5.
For calculation purposes the estuary was split up in stretches. For every stretch
the reaeration coefficients were calculated with the help of a simple equation:
k2 =

0,3 XB.O.D.s

(chapter 1x,5)
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InthiscasethedataconcerningtheB.O.D.5andtheoxygencontent,whichhadbeen
gathered during four years were very useful. The calculated coefficients at several
points in the estuary are shown in table xx. The rate of reaeration depends on
temperature, just like the rate of biochemical reaction. Attention was paid to the
latter subject in chapter vm. In chapter ix, 5, it was stated that the calculations
weredone for a temperature of 20°C, thetemperature at which the B.O.D. determinations werecarried out.The calculated coefficients for reaeration alsohold for this
temperature. In the month of September the estuary water can reach a temperature
of 200C. very closely. During autumn this water temperature gradually decreases
to values of between 4° and 2°C. in December. Therefore, in this period more
favourable oxygen conditions may be expected than are shown in the calculations.
A comparison of the measured and calculated B.O.D.5 under the circumstances of
the autumn of 1961showed, that intheregion betweenthe Dollard and Delfzijl, the
data dofitverywell;intheseawarddirectionthemeasured dataaresomewhatlower
than the calculatedfigures.It was concluded that the results now under discussion
agree fairly well. Calculations carried out for oxidizable matter will also lead to
dependable results (seefigure44).
In afinalcalculation for threepossiblepointsofdischarge,calculationsconcerning
thedistribution oftheB.O.D.5 throughout theestuaryweremade.Withtheaid ofthe
reaeration coefficients the oxygen condition to be expected could be estimated.
Infigure45theresultsofthesecalculationshavebeensummarized.Whenconsidering these values, one may start from the principle, that the calculated oxygen saturation percentages areminimum percentages of the average tide. Bydischarging the
waste waters of the 'Veenkolonien' near the 'landpunt van Reide' (o.p. 56), a
minimum oxygen content of 19%ofthe saturation value willprobably occur, when
discharging at 'Delfzijl' (o.p. 67) thisfigurewillbe 45%and with a discharge near
the 'noordpunt van de Hond' (o.p. 60) an oxygen saturation degree of 66%will
probably be found.
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