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RecentonderzoekvanAltena heeftuitgewezendathetovergrotedeelvanhetzinkdatinhetNederlandseoppervlaktewaterwordtaangetroffen, ajkomstig isvanuitspoeltnguitdebodem1'.Opgrond
hiervankanwordenberekenddatbouwmetalenslechtstotmaximaalvijfprocentbijdragenaande
totalemetaalbelasting vanhetNederlandseoppervlaktewater.Hetzinkdatindakgoten,hemelwaterajvoeren endakenvoorkomt,wordtvanoudshergezienalséénvandebelangrijkste bronnenvan
zinkinstedelijkoppervlaktewater.Omdatdetoepassingvanbouwmetalenveeljrequenterplaatsvindtinstedelijkgebieddaninlandelijkgebied,kanwordenveronderstelddatdebelastingvan
stedelijk oppervlaktewaterdoorbouwmetalen hogerligt.Volgenseenpublicatieuit2004zouzelfsde
helftvanhetzinkindekanalenenrivierenvanAmsterdamajkomstig zijmian afspoeling vanbouwzink^.Hardegegevensdiedezeaannameonderbouwen, lijkenechterteontbreken.Daarom heeft
TNOBouwenOndergrondonderzochthoegroothetaandeelvanbouwzinkopdetotalezinklastvan
hetAmsterdamseoppervlaktewaterwerkelijkis.
Ineersteinstantiewerdinhetnajaar van
2002getrachtdeinvloedvanzinkemissiesinde
stadvasttestellendoorhetzinkgehalteteanalysereninoppervlaktewaterdatviadeAmstel
Amsterdambinnenkomtenwaterdatdestad
bijdePrinsHendrikkadeverlaat.Hieruitbleek
hetzinkgehalteinhetwatervandePrins
Hendrikkadenietverhoogd tezijntenopzichtevanhetwaterdarwerdbemonsterdbijde
Amstel.Ditgoldoverigensookvoordegemetenkoper-enloodgehalten.Ookgegevensvan
deDienstWaterenRioleringoverdeperiode
1998-2002vanverschillendelocatiesinAmsterdamgavengeenindicatiedathetzinkgehalte
inhetoppervlaktewaterdoordeaanwezigheid
vanhetstedelijkgebiedsubstantieel
toeneemt5'.
Indienwordtveronderstelddatdestad
tocheensignificante bijdragelevertaande
totalezinkbelasting,danzouditbetekenendat
ditzinknietindewaterkolomblijft maarin
hetsedimentindestadsgrachten achterblijft.
Omdatdeherkomstvanzinkinhetsediment
moeilijkisteachterhalen,werdervoorgekozen
omdezinkbronnen voordebinnenstadvan
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Amsterdaminkaarttebrengen.Opdezewijze
ontstaateenindrukvandetotalehoeveelheid
zinkdievanuitdestadinhet oppervlaktewater
(enwaterbodem)terechtkomt enhetaandeel
vanbouwzinkhierin.
Alsonderzoeksgebied werdhetgebieddat
isomschrevenalsdeAmsterdamsegrachtengordelgedefinieerd,datwordtbegrensddoor

deNassaukade,Stadhouderskade,Mauritskadf
endePrinsHendrikkade(zieafbeelding 1).Hel
totaleoppervlakvanhetgebiedisongeveerzes
miljoen vierkantemeter,waarvan16procent
uitgrachtenbestaat,meteentotaalwatervolumevan2,4miljoen kubiekemeter.Viade
Amstelvindteencontinueaanvoervanwater
plaats.Bovendien wordhetgrachtenwater
minstenseenmaalperweekververst('szomers
vaker)doorwateruithetIJmeerbinnente
pompen.Vanhetverhardeoppervlakbinnen
hetgebiedisnaarschatting70procentaangeslotenophetriool(bron:DWR).Hethietverzameldehemelwaterwordtvetwerktineen
rioolzuiveringsinstallatie diezichbuiten het
onderzoeksgebied bevindt.
Deschattingen vandehoeveelheidzink
dieperjaaruitdeverschillendebronneninde
grachtenofinhetrioolterechtkomt(weergegevenintabel 1),zijn alsvolgtverkregen:
• Dehoeveelheidzinkdieviahetoppervlaktewater(AmstelenIJmeer)wordtaangevoerd,isgebaseerdopschattingenvan
dedebietenengemiddeldenvangemeten
zinkgehalten3';
• Deatmosferische depositieisbetekendop
basisvanproefondervindelijk vastgesteld«
gegevens4',waarbijervanisuitgegaandat
30procentvandedepositieopverhard
oppervlakuiteindelijk indegracht
belandt;
• Dekwel/uitspoelingvanuitdebodemis
geschatopbasisvandegegevensdievoor
gemiddeldNederlandgelden1'.Omdat
locatiespecifieke gegevensontbrakenwer'
dehelft vanhetlandelijkgemiddelde
gehanteerd.Ditomtevoorkomendatde
invloedvankwelzouwordenoverschat:
• Voordeberekeningvandehoeveelheid
zinkdieafspoelt vanbouwmetalenis
gebruikgemaaktvanrecenteafspoelingS'
gegevens4''*'incombinatiemetschattingenvandehoeveelheidaanwezigzinkin
devormvangoten,gevels,daken afdekkappenenvetzinktstaal.Bijdeberrkenifl
isrekeninggehoudenmethetfeitdatin

Tabel1: Jaarlijkseeinbracht(inkilo's)perbron.
bron
Amstel
IJmeer
atmosferische depositie
kwel/ uitspoelinguitbodem
bouwmetalen
verkeer
riooloverstorten bouwmetalen
tioolovetstortengeenbouwmetalen
bladafval

in gracht
4970

iriool

505

n.v.t.
n.vx

434
100

n.v.t.

77
66
53
V
z,6

616
230
156

n.v.t.
n.v.t.
3,2
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HetcentrumvanAmsterdam,metdaarinaangevendegrenzenvanhetgebiedwaarvoordestudieis
uitgevoerd.

Amsterdam een deel van het hemelwater
direct opdegrachten wordt geloosd;
Verkeervormtvooraleenbron van zink,
afkomstig vanslijtage vanbandenen remlagers.Hetaandeelvan het verkeerisberekend
opbasisvanopgavevanhetaantal verkeersbewegingen inhetonderzoeksgebied (Bron:
DienstIW,gemeenteAmsterdam) in combinatiemetemissiegegevens vandeverschillendevoertuigen pergereden kilometer5';

•

Bijdeberekening van het aandeel van
riooloverstorten isonderscheid gemaakt
tussen zink dat afkomstig isvan bouwmetalen en zink uit andere bronnen;

•

Omdat zinkeenessentieelelement isvoor
levendeorganismen, bevattenook boombladeren eenzekerehoeveelheidzink.Op
basisvaneenschattingvan hetaantal aanwezigebomen eneengemiddeld zinkgehalteDerkiloafgevallen blad7'werddejaarlijksehoeveelheidzinkuit dezebron bepaald.
Aangenomen werddat eendeelvan (het
zinkuit)debladerendirect indegracht
belandendatderest inhetriool verdwijnt.

Vooreen uitgebreide analyse vande individuele bronnen wordt verwezen naar het TNOrapport 8 '.
DAmstel(79%)
• Umeer(8%)
• Atm.DeposlBe(7%)
• Uitspoeling bodem(1.6%)
• Bouwzink(1,6%)
• Bouwzinkviaoverstort(0.4%)
DOverigzinkviaoverstort(1%)
• Verkeer (1.1%)
• Blada(val(0.1%)
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Relatie/aandeelvandeverschillendezinkbronnenindegrachtengordelvanAmsterdam. Hetaandeelvan
bouwzinkisuitgelicht.
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Relatief aandeel verschillende bronnen
Uit dezeberekeningen blijkt dat verreweg
het meestezink (87procent) met het oppervlaktewater van buiten Amsterdam wordt aangevoerd (afbeelding 2).Debronnen die zich
binnen het onderzoeksgebied bevinden, zijn
verantwoordelijk voordeoverige 13procent
vande totalejaarlijkse zinkvracht. Hiervan
vormt atmosferische depositie met zeven procent degrootste bron. Het aandeel van bouwzink hierin bedraagt twee procent en is daarmee ietsgroter dan het aandeel van de kwel
(1,6procent).Verkeer en niet-bouwzink uit
riooloverstorten nemen elkéén procent voor
hun rekening. Deinvloed van afgevallen bla-

RelatiefaandeelvandeverschillendezinkbronneninhetAmsterdamseoppervlaktewaterbijdneverschillendescenario's,gebaseerdopdeemissiegegevensvandegrachtengordelvanAmsterdam.Hetaandeelvanbouwzinkisuitgelicht.

OOppervlaktewatei
• Atm.deposr.e
• kwel
• Bouwmetaal
• overig
• Verkeer
• Bladmateriaal

6%

Stroomend,yfscheiden rioolstelsel

34%

Stagnant,gemengd rioolstelsel

Stagnant,gescheiden rioolstelsel,
lozendzondervoorzuivering
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derenopdetotalezinkvrachtisteverwaarlozen.
De13 procentvandezinkvrachtuitbronnenbinnendegrenzenvanhetonderzoeksgebiedkomtovereenmetcirca780kilozinkper
jaar.Geschatwordtdatperjaarzo'n356miljoenkubiekemeterwateruitdeAmstelenhet
IJmeerdoordegrachtenspoelt.Bijditvolume
zoupassagevandestadleidentoteentoename
vanhetgemiddeldzinkgehalteinhetoppervlaktewatervan2,2Mg/l,waarvan0,4pg/1ten
gevolgevanbouwzink.Eendergelijkeverhogingisindepraktijk nauwelijks aantoonbaar,
omdathetzinkgehaltevanhetoppervlaktewaterinAmsterdamenomgevingvarieert
rond 15Mg/lmeteenrelatiefgroterange(van
1998t/m 2000:4-30Mg/l5')-

Andere scenario's
Bijdebeschrevenschattingiszogoed
mogelijkgetrachtdeAmsterdamsesituatiein
kaarttebrengen.DesituatievandeAmsterdamsegrachtengordelkenmerktzichdoorde
sterkedoorstromingmetoppervlaktewateren
eenoverwegendgemengdrioolstelsel.Door
dezekenmerkentewijzigen kunnendeemissiegegevensookgebruiktwordenomandere
scenario'sdoorterekenen(afbeelding3):
• Indiendegehelebinnenstad zouworden
voorzienvaneengescheidenrioolstelsel,
waardooralhethemelwater ongezuiverd
naardegrachtenwordtafgevoerd,zal
bouwzinkvoorzesprocentbijdragen aan
detotalezinkbelastingvanheioppervlaktewaterenhetslib.Hetdoordestad
stromendeoppervlaktewaterblijft indat
gevalverrewegdebelangrijkste bronvan
zink;
• Wanneerdezedoorstromingmetoppervlaktewaternietaanwezigis,zalbijeen
gemengdrioolstelseldezinkbelastingvan
datwaterhoofdzakelijk wordenbepaald

•

doordeatmosferische depositie(55procent)enzaldebijdragevanbouwzink
ongeveervijfprocentvandetotalezinkbelastingvanhetoppervlaktewater bedragen;
Indienhetstedelijk oppervlaktewater
geheelsragnantis(geendoorstroming)en
bovendieneengescheiden rioolstelselaanwezigis,stijgt hetaandeelvanbouwzink
naar34procent.

derdevandetotalezinklast.Ofdezesituatie
milieuproblemen oplevert,moetworden
beoordeeldopbasisvandelokaleomstandighedenendeeventueleaanwezigheid vanenige
vormvanzuiveringvanhetgeloosdehemelwater, f
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