PLATFORM

zijn totaalconcentraties inbepaald.Hetwater
enzwevendstofzijngeanalyseerdopde stoffen
diestandaard wordengemetenvoorhetlandelijkeRWS-monitoringsprogramma,aangevuld
metorganotinverbindingen (inzwevend stof)
endiverseopgelostebestrijdingsmiddelen (in
water)4'.
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Dehoeveelheidmilieubelastendestoffendieviahetzwevendstofinhetuitslagwatervangemalenin
hetNoordzeekanaal terechtkomt,isonbekend.Ominzichttekrijgen indezebelasting,iseentweetal
metingenuitgevoerdinhetuitslagwatervandedriebelangnjkstegemalen. Inhetzwevendestojblekendeaangetrojfengehalten vanondermeerorganotinverbindingen,mtneraleolie,PCB'senDDD
hetmaximaaltoelaatbarerisicoteoverschrijden. Indewaterfasezijnvooral bestrijdingsmiddelen
aangetroffen, waaronderhetverbodenmiddelsimazin.Demetingentonenaandatdetoevoervan
milieubelastende(lipo/tele)stojfen vanuitgemalenbeterkanwordeningeschatwanneerookregelmatig dekwaliteitvanzwevendstojwordtbepaald.
Dewaterkwaliteit vanhetNoordzeekanaal
wordtvooralbepaalddoordekwaliteitvanhet
aangevoerdewater.Depoldergemalen hebben
daareenbijdrage invanongeveer20tot40procent1'.Dewaterkwaliteit vanhetNoordzeekanaalvoldoetnognietaanhetgewensteniveau
aangezieneenaantalstoffen inconcentraties
bovenhetmaximaaltoelaatbaar risico(MTR)
voorkomt2'.MetdeinvoeringvandeKaderrichtlijn Waterzalhettracerenvandeherkomstvandezestoffen belangrijker worden.
Devrachtenaanzwevendstofgebondenverontreinigendestoffen dieviadegemalenop
hetNoordzeekanaalterechtkomen,zijnvermoedelijk welvanbelangmaaronbekend.
Regionalewaterbeheerders voeren namelijk
overhetalgemeengeenmetingenuitinzwevendstof.Daaromzijn tweemetingenuitgevoerdbijdedriegemalendietezamen verantwoordelijkzijn voorhetovergrotedeelvande
aanvoervanboezemwater:hetZaangemaal,
Halfweg enSpaarndam.Dezegemalen hebben
eencapaciteitvanrespectievelijk 23,33 en32
kubiekemeterperseconde.In2001 bedroegde
jaarafvoer respectievelijk 176,335en 124miljoenkubiekemeter3'.
Metingen
Inhetnajaar van2002(eindaugustusen
eindoktober)zijndetweemetingenuitgevoerd.Zebestondenuithetanalyserenvan
zwevendstofenoppervlaktewater. Hetzwe4°
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vendstofisverzameldmetmobieledoorstroomcentrifuges. Hetcentrifugeren issteeds
gestartophetmomentdatdegemalengingen
draaienomookdeeersteuitstroom vanhet
uitslagwater (metwaarschijnlijk eenhogere
concentratiezwevendstofdandelatereuitstroom)tekunnen bemonsteren.
Hetoppervlaktewater isnietgefiltreerd;er

Zwevend stof
Dekwaliteitvanhetzwevendstofinhet
uitslagwatervandedriegemalenblijktper
locatieenigszinsteverschillen.Echter,bijalle
gemalenwordenMTR-overschrijdingen gesignaleerd.Hetgaatdaarbij omorganotinverbindingen(TBTenTFT),PCB's,DDDenDDE,
mineraleolieenkoper.DeMTR-overschrijdingenvanTBT(factor 20)enTFT(factor 2)zijn
opmerkelijk, omdatmendezestoffen vooralil
zoutwaterverwachtvanwegehetgebruikin
aangroeiwerendeverfopmetnamezeeschepen.TFTwordtdaarnaastookgebruikt inde
aardappelteelt,wateenverklaringkangeven
voorhetaantreffen vandezestof.
Overschrijdingen vandestreefwaarde zijn
tezienbijzwaremetalen,PAK,HCBenQCBe"
eenaantal organochloorverbindingen.
InvergelijkingmethetNoordzeekanaal
zijn degehaltenaanmineraleolie,lood,kwik
ena-endosulfan hogerdaninhetNoordzeekanaal.MetnamedePAKzijnjuistinlagere
gehaltenaangetroffen bijdegemalen,maar I
ookdeTBT-gehaltenliggenwatlagerdanin
hetNoordzeekanaal.
BijgemaalHalfweg ishetzwevendstof
vanietsminderslechtekwaliteitdanbijde
anderetweegemalen.Daarentegenblijkenbij
gemaalSpaarndamdegehalten aanzware
metalen,PCB's,olieenPAKjuist hogertelig-
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gendanbijdeanderegemalen.
VoordePAK'senPCB'skunnengeenuitsprakenwordengedaanoverdeeventuele
ondelschattingvandejaarvracht,omdatdeze
stoffen indezemeetcampagneuitsluitend in
zwevendstofzijngemeten.

Waterkwaliteit
Bijdedriegemalenwordenmethetuitgeslagenwatervootalnutriënten,zwaremetalen
enaanzienlijkehoeveelhedenbestrijdingsmiddelenophetNootdzeekanaalafgevoerd.
Deconcentratiescarbendazim(schimmelbestnjding),DDD,ammonium,fosfaat,kopeten
zinkzijnMTR-overschrijdend.Eenoverschrijdingvandestreefwaarde isgeconstateerdvoor
simazin(verbodenmiddel5'),diuron(toegestaaninanti-fouling),2,4-D,MCPA,AMPA,en
eenaantalzwatemetalen.

Conclusies
Omeengoedeinschattingtekunnen
makenvandeaanvoelviagemalenvanmilieubelastendestoffen endanmetnamedezware
metalen,DDD/DDE/DDT,PCB's,PAK,
organotinverbindingen enandere lipofiele
stoffen, blijkt meteninuitsluitenddewatetfaseonvoldoende.Omeenvolledigbeeldtekrijgenvandeaanvoerviagemalen,zijnaanvullendemetingeninzwevendstof noodzakelijk.
VooideKadetrichtlijnWaterwordenalleen
metingenintotaalwatetgevraagd.Ditzalechternietvoldoendezijnomdeaanwezigheiden
herkomstvandeaanzwevendstofgebonden
verontreinigingen inhetregionalegebiedte
achterhalen.

TenopzichtevanhetwaterinhetNoordzeekanaallijkthetwaterbijdegemalenover
hetalgemeenvanietsslechtetekwaliteit(met
namenutriëntenenchroom).
Meten in water o f in zwevend s t o ß
Dedriegemalenvoerenjaarlijks aanzienlijkehoeveelhedenwateraf Ditbetekent,dat
viadegemalenaanzienlijke vrachtenmilieubelastendestoffen kunnen terechtkomenop
hetNootdzeekanaal.Notmaalgesproken
wordenbijgemalenalleenmetingeninde
waterfase uitgevoetd(nietgefdtreerd, oftewel
totaalconcentraties).Hierdoorwordendestofvtachtenvanzwaremetalen(metnamekoper,
zink,kwikenlood)enDDT/DDD/DDE onderschat(tabel 1).Voordebepalingvandevracht
aanpesticidenenHCH'sisditniethetgeval,
envoldoetmeteninalleenwaterwel.

Deherkomstvandeorganotinverbindingenendeaangetroffen bestrijdingsmiddelen
(metnamesimazin)indeachterliggendepolderszalverdermoetenwotdenondetzocht,
opdatmaatregelengeformuleerd kunnen
wordenomdegehaltenindetoekomsttelaten
afnemen. Eendeelvandeaangefroffenbestrijdingsmiddelen isinmiddelsopgenomen inhet
regionalemonitoringsprogramma voorhet
Nootdzeekanaal.Rijkswaterstaatendewaterschappen hebbeninhetherzienewatetakkoordafgesproken omgezamenlijkemeetcampagnesteorganiseren. <f
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Vervolg
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