Enige effecten vanuitworpvanzwaremetalenuitrioolstelsels
op ontvangend waterenwaterbodems
Voordracht gehouden tijdens NVA-symposium 'Microverontreinigingen uit regenwatersystcmen' d.d. 27 november 1987

gedrukt en een kolom ongeroerd slib naar
boven wordt gehaald. In het laboratorium
werd vervolgens de bovenste laagvan de
slibkolom geschaafd en na homogeniseren
van dit materiaal werden droogrest, gloeirest
en zware metalen gehaltes bepaald.
De in deze presentatie gebruikte meetgegevens zijn afkomstig van 26 van de
41 locaties met een gemengd stelsel.
Het aantal waarnemingen perlocatie varieert
van 1tot 6 en isper locatie niet altijd gelijk
voor de drie bemonsteringspunten.

1. De invloed van overstortingenopde
metaalconcentraties inhet sediment
rond lozingspunten.
De 63 overstortlocaties uit het thema 9onderzoek zijn voor het typerioolstelselopte
splitsen in respectievelijk 41 gemengde,
6 verbeterd gemengde, 12gescheiden en
4 verbeterd gescheiden stelsels.
Bij elke locatie werden drie bemonsteringspunten gekozen, te weten een A-punt inde
directe omgeving van het lozingspunt, een
B-punt op enige afstand van het lozingspunt
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en een C-punt. Dit laatste punt, bedoeld als
referentiepunt, werd zodanig gekozen dat
geen invloed van de lozingen te verwachten
viel, namelijk bij stromend water stroomopwaarts van het lozingspunt en bij stagnant
water werd een dichtbij gelegen oppervlaktewater met nagenoeg dezelfde omgevingscondities gezocht.
Het bemonsteringsprogramma, gericht op
het registreren van korte-, middellange- en
lange-termijn effecten in de waterfase, werd
uitgevoerd op drie tijdstippen na het plaatsvinden van een overstorting. De sedimenten
rondom de lozingspunten werden bij elke
locatie bemonsterd op een tijdstip waarop
geen korte termijn effecten van een overstortingwerden verwacht. Meestalwerddeze
bemonstering gecombineerd met de lange
termijn bemonstering vandewaterfase, éénà
twee weken na het plaatsvinden van een
overstorting. De sedimenten werden bemonsterd met een sedimentsteekapparaat
waarmee een perspex buisindebodem wordt

2. Interpretatie van meetresultaten
van het thema 9-onderzoek
Bij de interpretatie van de resultaten is
gebruik gemaakt van het voorlopige normen
opgesteld doordewerkgroepNormering van
het Onderwaterbodemoverleg [2].Voor dit
doel werden de gestelde normen beschouwd
als grenzen van een klassificatiesysteem
waarin 4 klassen onderscheiden kunnen
worden, zoals aangegeven in afb. 1.
In tabel 1zijn de waarden van de klassegrenzen weergegeven voor de metalen Cu,
Pb en Zn. Voor een onderlinge vergelijking
tussen de A-, B-en C-punten isde volgende
methode gehanteerd.
Elke waarneming afzonderlijk werd vergeleken met de üestelde normen en verT A B E L I - Enkele

voorlopige

Element
Advies streefwaarde
Advies richtwaarde
Advies grenswaarde

Cu
[/Ag/g]
l/Ag/g)
[/Lig/g]

Afb. I - Classificatie onderwaterbodems.

KLASSE I

:

A L T I J D ACCEPTABEL

KLASSE I I

:

AANVAARDBAAR VOOR
MIDDELLANGE T E R M I J N

KLASSE I I I

:

VERBETERING GEWENST
OP KORTE T E R M I J N

KLASSE I V

:

ONACCEPTABEL

STREEFWAARDE —

RICHTWAARDE

GRENSWAARDE

—

—

normen voor wate 'bodems.

25
70
400

Pb

Zn

50
125
700

180
750
2.500

Samenvatting
Het aan de LUW lopend onderzoek
naar het effect van lozingen van microverontreinigingen vanuit rioolstelsels op
het onvangend water,wordt grotendeels
uitgevoerd in het kader van de thema's
5,9 en 10van de Nationale Werkgroep
Riolering en Waterkwaliteit.
Binnen thema 5 wordt gekeken naar
vuilvrachten vanuit een gemengd rioolstelsel te Loenen waar met behulp van
automatische monstername-apparatuur
optredende overstortingen debietproportioneel worden bemonsterd.
Thema 9 omvat een inventariserend
onderzoek naar deeffecten van lozingen
uit regenwater- en gemengde rioolstelsels op de kwaliteit van het
ontvangend water. Voor dit onderzoek
werden 63 locaties geselecteerd waarbij
diverse situaties met betrekking tot het
type rioolstelsel, de gebruiksfunctie van
het rioleringsgebied, de relatieve
omvang en het type ontvangend water
zijn geanalyseerd [I],
In Loenen vindt een meer procesgericht
onderzoek plaats in het kader van
thema 10,naar de verspreiding van
verontreinigingen in het ontvangend
water en accumulatie en mobilisatie van
verontreinigingen in het sediment.
In dit artikel wordt ingegaan op de
verspreiding van enkele zware metalen
in de sedimenten rondom de lozingspunten die inhet kader vanthema 9zijn
onderzocht. De gevonden concentraties
worden vergeleken met de voorlopige
normen voor waterbodems [2],
Voor een uitbreidingvanhet onderzoek
naar de verspreiding van organische
microverontreinigingen inzowel waterfase als sediment werd binnen dit thema
een zestal locaties geselecteerd waarvan
vooralsnog de resultaten niet beschikbaar zijn.
Verder zal aandacht worden besteed
aan het procesgericht onderzoek naar
de verspreiding van zware metalen in
relatie met de valsnelheidsverdeling van
het gesuspendeerde materiaal in het
overstortende water.
De gehanteerde methode voor het bepalen van deze valsnelheidsverdeling en
de hieraan gerelateerde metaalgehaltes
alsmede enkele meetresultaten van een
aantal overstortingen worden
besproken.
Kort zal worden ingegaan op het gebruik
van deze gegevens ineen waterkwaliteitsmodel.
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volgens geklassificccrd. Deze procudure is
gevolgd voor Cu, Pb en Zn afzonderlijk.
Als resultaat ontstaat voor elke locatie een
tabel met scores voor de klassen waarin de
meetpunten aan de hand van de gevonden
concentraties kunnen worden ingedeeld
zoals voor een drietal voorbeelden isweergegeven in tabel II.In voorbeeld 1(locatie:
Deventer Rivierenwijk) wordt wat betreft de
Cu- en Zn-concentraties aan de verwachting
voldaan dat het A-punt het meest wordt
beïnvloed. De gevonden Pb-concentraties
zijn zo hoog dat alle drie de bemonsteringspunten in klasse III terecht komen.
Om tot een vergelijking te komen tussen A-,
B- en C-punten voor alle locaties gezamenlijk
werden de scores per meetpunt gewogen op
basis van het aantal waarnemingen en uiteindelijk gesommeerd over het totaal aantal
locaties. Op deze wijze werd voorkomen dat
locaties waar meerdere metingen waren verricht zwaarder meetellen in de vergelijking.
De uiteindelijke resultaten worden gepresenteerd in afb. 2 tot en met 4waar de
scorepercentages voor de 4 klasses en drie
bemonsteringspunten alsgestapelde histogrammen zijn weergegeven voor de drie
onderzochte metalen afzonderlijk.

norm voor de richtwaarde wordt overschreden.
Wat betreft de Zn-concentraties in het
sediment isvan het A- naar het C-punt weer
een toenemende gradiënt te zien voor de
scorepercentages in klasse Idie duidelijker is
dan bij Cu en Pb (afb. 2c).Uit de scorepercentages van klasse III en IVblijkt een
duidelijk verschil tussen A- en B-punt, maar
een verschil tussen B-enC-punt ontbreekt in
deze klasse.
Voor alledrie demetalen geldtechterweldat
het A-punt zich innegatieve zin onderscheidt
van het B- en C-punt. In het ideale geval zou
men verwachten dat degehaltesgevonden bij
de C-punten (bedoeld als onbeïnvloede
referentiepunten) in alle gevallen voldoen
aan de norm voor de streefwaarde. Het feit
dat dit laatste niet wordt gevonden kan enerzijds duiden op een, bij sommige locaties,
ongelukkige keuze van de referentiepunten.
Anderzijds kan een verklaring gezocht
worden indestellingdatdemetaalgehaltesin
het sediment, naast overstortingen, door
bijvoorbeeld diffuse bronnen worden
beïnvloed, waarbij dan vooral de invloed van
T A B E L II - Classificatie van sedimenten

Voor Cu (afb. 2a) isvan het A- naar
het C-punt een toenemende gradiënt te zien
voor de scorepercentages van klasse I
(respectievelijk 41%, 42% en 46% voldoet
aan de norm voor de streefwaarde) en een
afnemende gradiënt in klasse III (respectievelijk 39%, 26% en 24% overschrijdt de
norm voor de richtwaarde). Geen van de
gemeten Cu-concentraties overschreed de
norm voor de grenswaarde zodat het scorepercentage van klasse IV nihil bedraagt voor
alle bemonsteringspunten.
Voor Pb (afb. 2b) iswel een toenemende
gradiënt zichtbaar wat betreft de scorepercentages in klasse Imaar een duidelijke
gradiënt in een van de hogere klassen kan
niet worden aangewezen. Verder valt op dat
voor alle drie de bemonsteringspunten in
meer dan 50% van de waarnemingen de

Voorbeeld 1 - - Locatie

overstortingen op de Pb-gehaltes in het
sediment worden overschaduwd.
Verder wordt het beeld nogal vertroebeld
door de spreiding inderesultaten, welke voor
een deel wordt veroorzaakt door een
spreiding tussen de locaties onderling, zoals
te verwachten in verschillende situaties.
Een andere oorzaak van deze spreiding kan
gezocht worden in de sterke plaatselijke
variaties van de metaalgehaltes. Bij sommige
locaties vallen alle waarnemingen van zowel
A-. B- als C-punt in dezelfde klasse
(voorbeeld 2; locatie Winssen) terwijl bij
andere locaties de locale spreiding per
bemonsteringspunt zogroot isdat drie verschillende klasses worden bestreken
(voorbeeld 3; locatie Muiden).
Er dient op te worden gewezen dat met deze
interpretatie getracht iseen eerste indruk van
de beschikbare meetresultaten te geven en
dat de verwerking van nog resterende meetgegevens verschuivingen in de besproken
afbeeldingen teweeg zal kunnen brengen.
Verder kan aan de hand van deze resultaten
geen absoluut waardeoordeel worden uitgesproken met betrekking tot het aldan niet

op basis van zware metalen gehalten met per kolom het aantal

A-punt
B-punt
C-punt

I

II

Zn

Pb

Cl
Klasse

waarnemingen.

Deventer Rivierenwijk
III

IV

I

II

1

III

IV

1
1
1

1
1

1

II

III

IV

1
1
1

Voorbeeld 2 - - Locatie: Winssen
Cu
Klasse

I

II

Pb
III

A-punt
B-punt
C-punt

IV

I

II

Zn

III

IV

I

2

2
2
2

II

III

IV

2
2
2

2
2

Voorbeeld 3 - - Locatie: Muiden
Pb

Ci

Klasse
A-punt
B-punt
C-punt

I

II

1

3
4

3

III
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I
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2
2

2
1
1

Zn

III
1
1
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I
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III
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1
3

i
2

1

IV

H 2 0 (22) 1989, nr. 1

11

maximale valsnelheden van het in deze
monsters aanwezige gesuspendeerde
materiaal toenemen van 0,5 m/d tot 32 m/d.
Hierbij isaangenomen dat het hier om
discrete bezinking gaat, waarbij dus geen
flocculentie optreedt.
Deze monsters tesamen met een totaalmonster werden in duplo geanalyseerd op
droogrest door filtratie over een 0,45 /xm
membraanfilter. Vervolgens werden de
filters gedestrueerd (ontsluiting volgens
NEN 6465) alsontsluitings-methode ten
behoeve van de bepaling van het metaalgehalte van het afgefiltreerde materiaal met
behulp van AAS (Atomaire Absorptie
Spectrofotometrie).

halen van gestelde normen, omdat bij het
vergelijken van de meetresultaten met de
normen niet isgecorrigeerd voor de bodemsamenstelling naar de in de normstelling
gehanteerde 'standaardbodem' [2].
Deze correctie dient plaatstevinden opbasis
van organische stof gehalte en lutum-fractie
van het sediment. Bij het beschikbaar komen
van de meetresultaten van resterende locaties
zal dit voor zover mogelijk alsnog geschieden,
waarbij vooralsnog niet kan worden voorspeld in welke richting de hierdoor veroorzaakte verschuivingen inafb. 2a tot en
met cen afb. 4 zullen optreden.
3. Verspreiding vanzware metalen
gebonden aanzwevend materiaal
Binnen het NWRW thema 10-onderzoek is
een deel van de procesbestudering gewijd aan
de vraag in hoeverre een verband isaan te
tonen tussen de valsnelheidsverdeling van
het met een overstorting meegevoerde
materiaal en de concentraties van de aan de
diverse fracties gehechte zware metalen, met
als doelstelling om op deze wijze inzicht te

4. Enkele meetresultaten uithet
thema 10-onderzoek
Zoals in tabel III isweergegeven variëren de
gemiddelde droge-stofgehaltes in het overstortende water per gebeurtenis tussen 60 en
830 mg/l waarbij de laatste waarde als uitzonderlijk hoog kan worden beschouwd als
gevolg van een zeer hoge neerslagintensiteit
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verkrijgen in een deel van het verspreidingsmechanisme van deze stoffen.
Te Loenen werden voorditdoel inde periode
november 1986 tot en met oktober 1987een
achttal overstortingen bemonsterd.
Per gebeurtenis werd uit deze monsters een
mengmonster samengesteld waarvan wordt
aangenomen dat de concentraties representatief zijn voor de gemiddelde waarde gedurende de overstorting. Per overstorting
was een mengmonster met een volume van
8 tot 15liter beschikbaar.
Dit overstortwater werd zogoed als mogelijk
homogeen verdeeld over 5 sedementatiekolommen van 40 cm hoog en een diameter
van 8 cm. Uit elke kolom werd een volume
van 200 ml afgeheveld (afb. 3). Het tijdstip
en de diepte van bemonsteren werden voor
de 5 kolommen zodanig gekozen, dat de

Afb. 3 - Werking van
sedimentatiekolom.
TABEL III — Gemiddelde concentratiesinoverstortwater
van SS en ( tt,l'b en Zn, gehecht tuin zwevendedeeltjes.
SS
Cu

Pb
Zn

6 0 - -830 [mg/l]
70 - 130 [/ig/gl
2 0 - -330 [fig/g\
6 0 - -900 [Mg/g]

(160- 510) l^gg]
(240- 450) 1/xg'g]
(980 - 2.100) [/ig/g]

die met deze overstorting gepaard ging.
De gemiddelde metaal-gehaltes betrokken
op de droge-stofconcentraties variëren voor
Cu tussen de 160en 510 fig/g, voor Pb loopt
de range van 240 tot 450 ti/g en voor Zn
variëren de gehaltes van 1000 tot 2000 tig/g.
De spreiding tussen de overstortingen
onderling met betrekking totdevalsnelheidsverdelingen kan worden geïllustreerd aan de
hand van twee voorbeelden, namelijk de
overstortingen van 22 juli 1987 en
18 september 1987,respectievelijk 8000 m 3
en 760 m 3 .

TABEL IV - Valsnelheidsverdeling vanoverstorting
22-7- '87.
Overstortvolume ± 8.000 m 1
VaIsnelheid
[m/d]
II .5
.5 - 2
2 - 8
8-16
16-32
32 - x
totaal

SS
[mg/l]

Cu
[Mg/g]

21
3
33
34
29
79

1.2X5
1.167
410
41(1
64(1
310

199

510

Pb
[/»g/g]
790
S30
380
620

Zn
[/»g/g]

290

8.330
1.740
1.740
3.410
1.480
310

420

2.110

41(1

TABEL V—Valsnelheidsverdelingvanoverstorting 18-9-87.
Overstortvolume ± 760 m3
Valsnelhe d
[m/d]
0 - .5
.5 — 2
2 - 8
8-16
16-32
32 - x
totaal

Cu
[/»g/g]

Pb
[/»g/g]

Zn
[/»g/g]

38
21
41
46
18
1114

400
70
330
2411
1711
250

160
480
330
550
1.390
240

1.250
1.310
2.930
2.070
560
1.240

268

260

390

1.620

SS
[mg/1]

Tabel IV toont de gevonden valsnelheidsverdeling met betrekking tot zwevende stof
en metaalgehaltes van de zeer grote overstorting van 22 juli 1987.
Bij deze overstorting blijkt een relatief groot
percentage (40%) van het gesuspendeerde
materiaal een bezinksnelheid te hebben die
groter isdan 32 m/d. Een overeenkomstig
groot percentage werd eveneens bij vijf
andere middelgrote tot grote overstortingen
(met een volume groter dan 750 m 3 )
gevonden. Bij twee kleinere overstortingen
in november 1986, respectievelijk 380 m 3 en
400 m 3 . lag dit percentage beduidend lager
(16% en 11%). Dit kan worden verklaard
aan de hand van het feit dat grote overstortingen vaak gepaard gaan met hogere
neerslagintensiteiten en dientengevolge
hogere stroomsnelheden in het stelsel
waardoor zwaardere deeltjes eerder worden
meegevoerd.
Uit een afname van de Cu- en Zn-concentraties, uitgedrukt in ttg/g op basis van de
droge-stofgehaltes per fractie bij toename
van de valsnelheid, lijkt af te leiden dat deze
metalen voornamelijk zijn geassocieerd met
de slecht bezinkbare fracties van de gesuspendeerde stof.
Uit de gemeten valsnelheidsverdeling van de
overstorting van 18september 1987
(tabel V) valt een dergelijke trend echter
voor geen van de metalen af te leiden. Wel is
duidelijk dat de metaalgehaltes niet gelijkmatig verdeeld zijn over de fracties.
Zoals eerder isopgemerkt en uit afb. 4 blijkt
wordt bij de overstorting van 22 juli 1987
verreweg het grootste deel van de vracht aan
zwevende stof gevormd door deeltjes meteen
grote bezinksnelheid (54% met Vs> 16m/d).
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De valsncIheidsvercJelingen vande metaalvrachten zijn een resultante vaneenvermenigvuldiging vande valsnelheidsverdeling
van zwevende stof en derespectieve metaalconcentraties indefracties. Voor beide overstortingen zijn devalsnelheidsverdelingen op
basis vande metaalvrachten weereegeven in
tabel VI.
Allereerst valt opdatdetrend dielijkt opte
treden bijeerstgenoemde overstorting,wat
betreft deassociatie vanCuaande langzaam
bezinkende fractie wordt teniet gedaan door
een overheersend effect vandevalsnelheidsverdeling vanzwevende stof.
De valsnelheidsverdeling vande Zn-vracht
van deze overstorting blijft eenafname van
de vrachtpercentages bij toenemende
bezinksnelheden vertonen.
Verder blijkt voor beide overstortingen
meer dan40% vanzoweldeCu-vracht alsde
Pb-vracht geassocieerd tezijn met relatief
hoge bezinksnelheden. Degrootste verschillen
treden opindeverdeling vande Zn-vracht.
Bij de tweede overstorting lijkt nujuisteen
associatie met hogere bezinksnelheden opte
treden.
5. Implementatie inmodel
Uit een voorgaande modelstudie [3Jmetbetrekking tot hetgedrag vanzwevend
materiaal inhetontvangend waterisgebleken
dat een beschrijving vandesedimentatieals
een eerste orde proces (vergelijking 1) met
een gemiddelde bezinksnelheid Vsniet
voldoet.
dSS
dt

Vs • SS
H

Een fysische verklaring werd gezocht in het
feit dat vlak naeenoverstorting, wanneerde
concentratie hetgrootst is,allereerst demeest
grove fractie vanhetgeloosde zwevend
materiaal zalbezinken en naar gelang de tijd
verstrijkt de bezinksnelheid vanhetinde
waterfase resterende materiaal afneemt.
Een verbetering vande model-resultaten
werd verkregen door het sedimentatie-proces
te beschrijven alseentweede orde proces
(vergelijking 2)waarmee wordt bewerkstelligd datdebezinksnelheid opeen bepaald
tijdstip schijnbaar evenredig ismetde
zwevende-stofconcentratie.
KVs • SS 2
(2)
H
sedimentatie-constante
[(m/d)/(g/m3)]

Deze benadering, alhoewel hetniet dejuiste
vertaling isvan hetfysische proces,werd voor
wat betreft de beschrijving vanhetgedrag

[m/d]

Kopervracht
%]
22-7

0 - 2
2 - 16
1 6 - cc
totaalvracht [g]

[%
22-7

18-9

18-9

22-7

18-9

30
27
43

23
35
42

23
36
41

15
37
48

49
35
16

17
50
35

815

53

680

80

3.400

330

van zwevende deeltjes alsvoldoendebeschouwd. Voor debeschrijving van de verspreiding vandeaanhetzwevend materiaal
gehechte verontreinigingen zoals zware
metalen isdeze oplossing minder geschikt
omdat deze stoffen zoals bovenstaand is
aangetoond enookinliteratuur vermeld
wordt [4],meestal niet evenredig verdeeld
zijn over dediverse fracties vande gesuspendeerde stof.

de zwevende stof concentraties inde waterfase vanhetontvangende water naeenoverstorting minofmeer bevredigende resultaten.
Het model zalechter vooreenaantal andere
overstortingen nogmoeten worden getest.
Een volgende stap waarbij aanelkder
fracties eenmetaalgehalte wordt toegekend
en waarbij tijdens desimulatie een balans
voor het gesedimenteerde metaal wordt bijgehouden, behoort totde mogelijkheden.
Met behulp vandeze simulaties kunnen dan
de teverwachten concentraties aanzware
metalen inhet sediment worden geschat.

In heteerder genoemde model werdeen
aanpassing gemaakt waarbij de zwevende
stof wordt beschreven alsdesomvaneen
aantal fracties. Van elke fractie wordt de
bezinking alseeneerste orde proces
beschreven, zoals invergelijking (3)isweergegeven.
dSS
dt

Zit kvracht
[%]

l.ooilvracht

« Vsi • SSi
11

(3)

i=l

SS = zwevende-stofconcentratie
totaal
[g/m3]
SSi = concentratie vanfractie i [g/m3]
Vsi = sedimentatiesnelheid van
fractie i
[m/d]

(1)

SS = zwevende-stofconcentratie [g/m3]
Vs = sedimentatiesnelhcid
[m/d]
H = diepte vandewaterkolom [m]
t
= tijd
[d]

dSS
dt
KVs

TABEL VI - Valsnelheidsverdelingen vanaanzwevende stof gehechte metaalvrachten.

Een eerste simulatie metditmodel, waarbij
een gemeten valsnelheidsverdeling werd
gebruikt, gaften aanzien vanhetverloopvan

6. Conclusies
Uit de voorlopige resultaten van het
thema 9-onderzoek kan geconcludeerd
worden datde invloed vanoverstortingen op
de metaalgehaltes inhetsediment zich vooral
uit induidelijk verhoogde gehaltesvanCuen
Zn op korte afstand vaneen lozingspunt.
De meetresultaten vandeoverstortingen die
in de periode vannovember 1986totenmet
oktober 1987 zijn bemonsterd inhet kader
van het thema 10-onderzoek, gevenals
gevolg van despreidingvooralsnoggeen aanleiding tothettrekken van eenduidige
conclusies metbetrekking totde verdeling
• Slot oppag. 18.

Afb. 4 - Vatsnelheidsverdeling zwei ende stof.
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Afb. ') - Hetgeheiltenan PAK's op verschillendeplaatsen inheiontvangende water.

Conclusies
Een vergelijking met de resultaten van het
onderzoek te Loenen [NWRW, 1987] leert
dat een krachtige doorstroming de waar te
nemen effecten inomvang en duur ten zeerste
beperkt. Doorstromen lijkt hiermee de
remedie om riooloverstorten acceptabel te
maken. Men moet zich echter wel bedenken
dat de chemische kwaliteit van het
aangevoerde water een belangrijke invloed
zal uitoefenen op het karakter van het
ontvangende water. Voorts introduceert een
doorstroming mogelijk systeemvreemde
biota en kan de verspreiding van rioolvuilcomponenten inhet 'achterland' conflicteren
met locale beheersdoelstellingen.
Met betrekking tot het ontwikkelen van een
algemeen toepasbare meetstrategie en

parameterkeuze heeft het onderzoek te
Bodegraven aangetoond dat in alle gevallen
een grondige voorkennis noodzakelijk is
omtrent de achtergrond-doorstromingen de
chemische kwaliteit van het overstortende
rioolwater.
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Enige effecten vanuitworp vanzware
metalen uit rioolstelsels op ontvangend
water en waterbodems
• Vervolg vanpag. 12.
van de metaalconcentraties inde diverse
valsnelheidsklassen. Evenmin kan echter geconcludeerd worden dat de zware metalen
evenredig zijn verdeeld over de fracties met
verschillende bezinksnelheden.
Wel isgebleken dat bijsommige overstortingen een niet onaanzienlijk percentage
van de totale vracht aan metalen inde fracties
met hoge bezinksnelheden wordt gevonden.
Als gevolg hiervan zal een groot deel van de
metaalvracht voornamelijk in de directe
omgeving van het lozingspunt inhet sediment
terecht komen. Dit lijkt vooral toe te
schrijven aan een overheersend effect vandegrote fractie zwevende stof met relatief hoge
bezinksnelheden.
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