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Opveelmeetplaatsen inde buitenwijken
treedtoverigenseensterkebeïnvloedingop
vanuitdebinnenstad.
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Hoeverontreinigd ishetslibindegrachten vansteden?InonderandereDel/t ishiernaaronderzoek
verricht.Vooralindebinnenstad blijktvrijwelsteedssprakevan klasse3à4-sedtment.Hiervoor
moeten kostbareopslag-ensanermgsmaatrcgekeiiwordengetroffen. Hetdrukkescheepvaartverkeer
ophetRijn-Schie-kanaalspeelteendominante rolindeaanvoervanslibnaardegrachten van
Del/t.Ookdevervuiling komtopdezemanier indebinnenstad terecht.Uitgerekend isdatecu
aantal maatregelen,specifiek ophetterreinvandescheepvaart,indetoekomstervoorkunnenzorgen
datdeaanvoervanslibmetzo'1185 procentkandalen.
ZoalsveelanderestedeninNederland
kampt degemeenteDelft metgroteproblemenmetvervuilde(bagger)specie.Tussen1993
en 1998isreedszo'n45.000kubiekemeterslib
verwerkt.Delft zitnunogmetcirca65.000
kubiekemeter verontreinigd slibinhaar
maag.Volgensdehuidigeplanninggaaner
nogdriejaar overeenvoordatookdeze
hoeveelheid gesaneerdis.
HetIHEverrichttedeafgelopenjaren
onderzoek naardebronnen van vervuiling
vanhetslibinDelft. Hetinstituut gingook
nainhoeverrehetslibvoldoetaandekwaliteitsklassen0-2(waarvoorweinigrestricties
wat betreft verwerkinggelden)danwelaande
klassen3-4.Voordezelaatstecategorieliggen
deverwerkingskosten minstenseen factor
tweehogerdanvoorklasse0-2sediment.
Op200meetplaatsen inDelft werden
monstersopeendieptevan20 tot50cm
genomen.Dezewerdendooreen gecertificeerd
laboratotium geanalyseerd opkorrelgrootte,
organisch stofgehalte, zwaremetalen enorganischemicroverontreinigingen. Deresultaten
(afbeelding 1) latenzien,datvoor debinnenstadvanDelft 95 procentvanhetslibinklasse
3-4valt.Dit petcentageligtvoordebuitenwijken aanzienlijk lager,namelijk op47
procent.Degehalten vandevervuilingscomponenten warenhierookeenfactor tweetot
tien lager.
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Debelangrijkste probleemstofinhetslib
bleekkopettezijn,gevolgddoordepolycyclischearomatische koolwaterstoffen (PAK's),
DDTenzink.Uitmetingen overhetverticaal
vandesedimentkernen ontstaat eengoed
beeldvandetrendsinvervuilingoverdeafgelopenperiode:degehaltenzwatemetalenen
PAK'sindesedimenttoplaag liggen 20 tot55
procent lagerdan indeonderlaag.Desondanks
isookvoordetoplaagnogsteedsin95procent
vandegevallensprakevaneenklasse3-4
kwaliteit.Ditkanvrijwelgeheelworden
toegeschtevenaandenogsteedshogekopergehalten indebaggetspecie.WatdeDelftse
buitenwijken betreft kunnen 'hotspots'van
vervuilingwordenaangewezen:langsdeautosnelwegA13 enanderedrukke wegen,langsde
spoorbaan Rotterdam-Den Haag,vooraldoor
koperemissiesvandebovenleidingen,enop
meetplaatsen indirectehydrologische verbindingmetdebinnenstad en/ofhetRijn-Schiekanaal(zieafbeelding1).
Eenbelangtijkevervuilingsbron langsde
autowegenzijn dePAK's,vanwegedeincompleteverbranding vanautobtandstof Inde
toekomstzaldezebronvanvervuilingwaarschijnlijk sterkverminderendoor hetgebruik
vankatalysatoren.Opvallend is,datlood
inmiddelsgeengtoterolmeerspeeltinde
vervuiling.Ditmetaalwerdvroegeralsantiklopmiddel inbenzinegebruikt, maarisnu
vrijwelgeheelvervangendooralternatieven.

Opeenhoping
Degrachten indeDelftse binnenstad
staanopvijfpunten indirecteverbindingmet
hetRijn-Schie-kanaal.Hetvaltduste
verwachtendatditkanaaleen belangrijke
bronvanslibzalzijn.Delaatste baggeroperatieindeDelftse binnenstad vondzo'n twaalf
jaar vóórditonderzoekplaats.Allereerstwerd
daatomgekekennaardeslibaccumulatieover
dezeafgelopen periode.Hiertoewetd met
behulpvaneenmeetstokdeslibdiktegemeten
in5-15metetintervalsindebinnenstadsgrachten.Vervolgenskon,metdezegemeten
slibdikten endebijbehorende watergehalten
enspecifiekedichtheden, hettotalevolumeen
gewichtaandrogestofvanhetgeaccumuleerdeslibwordenbepaald.Inhetalgemeen
werdopdeeerste25 tot30 meter vanafde
inlaatpunten methetRijn-Schie-kanaal geen
ofslechtseendunne laagslib aangetroffen.
Tussen30en80 meter afstand vandeinlaatpunten namdeslibdikteindegrachtensterk
toe,omeengemiddeldediktevanéénmeter te
bereiken.Vergelekenhiermeewasdeslibdikte
inhetmidden vandebinnenstad aanzienlijk
geringer,namelijk 20tot70cm.Voorgeaccumuleerdebaggerspeciewerdalduseenwaarde
gevondenvan6500xio>kgdrooggewicht.De
accumulatietijd vangemiddeld twaalfjaar in
beschouwinggenomen,levertditeenwaarde
voordeslibaccumulatie opvan550x IOÏ
kg/jaar.
Water- en slibbalans
Dewaterbalans voordeDelftse binnenstadwordtgedomineerd dooreencontinue
doorspoeling vanhetwatet uithetRijn-Schiekanaalviadevijfinlaatpunten doorhetpompstationKalvetbos.Intotaal bedtaagtdeze26x
io<skubieke meter perjaar.Samenmetde
waterinlaatzalookzwevendestofindeDelftse
binnenstad wordengeïmporteerd. Normaliter
zorgthetscheepvaartverkeer inhetRijn-Schiekanaalvoorrelatiefhogegehalten zwevende
stof,namelijk 12 ± 2 mg/l(95procentbetrouwbaarheidsinterval). Bijlangdurige
afwezigheid vanscheepvaartverkeer ligtdit
gehalteaanzienlijk lager,namelijk op3.2± 0.8
mg/l.Metbovenstaandewaterinlaaten
zwevendestofgehalten kanalduseeninlaat
vanzwevendestof(drogestofgehalten) naarde
Delftse binnenstadsgtachtenworden berekend
van:bij normaalscheepvaartverkeer 320X io3
kg/jaar enbijlangdurigeafwezigheid van
scheepvaarverkeer 85xIOÏ kg/jaar.
Scheepvaartverkeer draagt nogbijtot
extraslibinvoer naarde binnenstadsgtachten.
Ditheeft temakenmetdevatiatiesinwater-
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productie vanzwevende stof(intern en extern)
van 533x ïoï kg/jaar. Aangenomen dat geen
slib wegsrroomt, kan dit getal direct worden
vergeleken mer de hiervoor vermelde gemeten
slibaccumulatie (550x io3kg/jaar). Er is dus
sprake van een zeergoed sluitende slibbalans.

niveau dieoptreden bij scheepspassages:juist
vóór een scheepspassage stroomt water uit de
gracht naar het Rijn-Schie-kanaal, terwijl
direct na depassage water de gracht
instroomt. Uit metingen blijkt dat vooral dit
'importwater' een sterk verhoogd zwevende
stofgehalte heeft. Descheepspassages op het
kanaal zorgen zo voor een extra import van
zwevende stofvan 200x io3kg/jaar. Samen
met dezojuist genoemde achtergrondwaarde
van 320x io3kg/jaar leidt dit tot een totale
import vanzwevende stofin de binnenstadsgrachten van Delft van 520x ïo' kg/jaar.

Aande hand van hiervoor genoemde
zwevende stofimport vanuit het Rijn-Schiekanaal en de bijbehorende gemeren zware
metaalgehalten, iseen massabalans voor lood,
zink en koper opgesteld:

Daarnaast kan nog een schatting worden
gemaakt van slibaanvoer vanuit de binnenstad
zelf(riooloverstorten en 'run-off van de straten). Hiervoor werd een waarde berekend van
13 x ïoï kg/jaar, resulterend in een totale

ZM lmp . +ZMim =ZMacc.(alle in kg/jaar),
waarin ZM;mp staat voor de import van zware
metalen viadevijf inlaatpunten van het RijnSchie-kanaal,ZM lnt de bijdrage weergeeft van
dezware metalen uit de binnenstad zelfen

Afb. 1:

Massabalansen van zware metalen

Eenoverzicht vandemeetpunten endemate vanverontreiniging van het5Üb.
(blauwepijltjes zijn inlaatpunten Rijn-Schie-kanaal naar de binnenstad)

• klasse 1 + 2
klasse 3 + 4

ZMacc de sluitpost is:de geaccumuleerde
hoeveelheid zware metalen in de Delftse
binnenstadsgrachten.
Determ ZMjmp. werd berekend met de
eerder genoemde import van zwevende stofen
degemeten zware metaalgehalten daarvan.
ZMjnt bestaat vooral uit de bijdrage van
afvoer via huizen en straten gedurende regenbuien ('run-off), samen met een veel kleinete
bijdrage door riooloversrorten.ZM1CC tenslotte
werd berekend als sluitpost in bovenstaande
massabalans.
Deresultaten in afbeelding 2tonen aan
dat de interne vervuilingsbronnen (en dan
vooraldoor de afspoeling van straten en
huizen tijdens buien),slechtzo'n 15tot 35
procent aan de totale slibvervuiling bijdragen.
Derest isafkomstig uit het Rijn-Schie-kanaal.
Waarschijnlijk kan deze verontreiniging
worden toegeschreven aan een direcre aanvoer
vanuit de Rijn: er bestaat een goede correlarie
tussen degehalten aan zware metalen in het
zwevende stofvan het Rijn-Schie-kanaal en
die in de Rijn. Ook komen de afnemende
gehalten in de meest recenre periode goed
overeen.Directe vervuilingsbronnen door
puntlozingen uit deomgeving van Delfr
spelen vrijwel geen rol van betekenis. Het
belang van diffuse lozingen kon overigens
niet worden gekwantificeerd.

Wat te doen?
Het intensieve scheepvaartverkeer op het
Rijn-Schie-kanaal zorgt dus voor voortdurend
verhoogde zwevende stofgehalten in het
water. Tevens vindr bij scheepspassages een
extra import van zwevende stofplaats. Het
IHE verrichtte onderzoek naar de invloed van
scheepvaartbewegingen opdezwevende stofgehalten in het water. Hierbij werd gebruik
gemaakt van computermodellen en laboratoriumexperimenten. Basisvoor de modellering
waren dediverse hydrodynamische processen,
zoals de momentane waterdaling die optreedt
bij scheepspassage,de schokgolven door de
schepen en de impact van de scheepsschroef
In laboratoriumexperimenren werd daarnaast
gekeken naar de opwervelmg van bodemmateriaal en de benodigde tijd voor bezinking.
Uit de resultaten (zieafbeelding 3) blijkt,
dat bij toenemende snelheid van de schepen
de sttoming langs de bodem sterk toeneemt.
Dit gaat gepaard met een opwerveling van
bodemmateriaal en dus met een sterke
toename van degehalten zwevende stof
Volgens het gebruikte model zalvooral bij
snelheden boven de 2.5meter per seconde een
sterke toename plaatsvinden van de zwevende
stofgehalten. Bij een toename van de snelheid
van twee naar vier meter per seconde nam die
bijvoorbeeld toe van circa 20mg/l naar meer
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ZM(uit)=0
DELFTBINNENSTAD
Riooloverstorten
Pb=2.1
Zn=13.1
Cu=3.6

Run-off
Pb= 66
Zn=113
Cu=4.9

Diversen

ZM(int.)
Pb=70
Zn=131
Cu=9

ZM(acc)
Pb=190
Zn=391
Cu=66

ZM(imp.)
Pb=120
Zn=260
Cu= 57

echter,datdemetalen koperenzink(aleerder
genoemd alsbelangrijke probleemstoffen voor
hetDelftse slib)bijdezetrend ietsachterblijven.Waarschijnlijk zijn dezestoffen vooreen
belangrijk deelafkomstig vandiffuse bronnen
dieveelmoeilijker zijn tesanerendan puntlozingen.
Verminderingvandeinternebaggerspecievervuiling(indeDelftse binnenstad
verantwoordelijk voor15 tot35procentvande
zwaremetaalvervuiling) dientzichtenslotte
vooralterichrenopeenverbeterdeafvoer van
hemelwaterbijregenbuien, f
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dan300 mg/l.Anderzijds vermindert het
opgewerveldezwevendestofsterkbij scheepssnelheden dieonderde1.5meterperseconde
liggen:totwaarden benedendevijfmilligram
perliter.
Bovengenoemdemodeluitkomsten lijken
eengoedbeeldvandewerkelijke situatiete
geven.Bijdegemetengemiddeldescheepssnelheid vandrietotviermeter perseconde
geeft hetmodelzwevendestofgehalten aan
van50tot 150milligram perliter,inovereenstemmingmetdegemetengehalten.Bijlangdurigeafwezigheid vanscheepvaartverkeer,
namelijk tijdens periodenwaarin(elders)
ijsvorming optreedt,worden inhetRijnSchie-kanaalzwevendestofgehalten vanongeveerdriemilligram perlitergevonden.
Daaromverdienthetaanbevelingombij
depassagevanschepen langsdeDelftse
2o
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inlaatgrachten eenmaximalesnelheidvan
circar.3m/seconde(5 km/uur) intevoeren.
Tevensdient bijdepassagevanschepeneenzo
grootmogelijke afstand totde inlaatgrachten
tewordenaangehouden. Hydraulische
constructieszoalsautomatische, tijdelijk
afsluitbare deuren ofafsluitschermen kunnen
zorgdragen voorverdereverminderingvande
slibimport tijdens scheepspassages.Potentieel
kanopdezewijzeeenreductievande
zwevendestofimport wordenbereiktvan
ongeveer85 procent(namelijk van520naar85
tonperjaar).
Verminderingvandevervuilingvanhet
Delftse baggerspeciezalvooraloptredendoor
waterkwaliteitsverbereringen indeRijn.
Srudiestonenaandathier inderdaadeen
sterkeafname vanondermeerdelood-en
cadmiumgehalten optreedt.Opvallendis

Technology nr 5, nag. 787-79}.

