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A.

Inleiding

A.1. Leiding van het onderzoek..

Van 1 oktober 1972 t/m 1 januari 1973 werkte ik mee aan het
Naardermeerproject als ingenieursstudent voor Prof. M.F. Morzer
Bruyns van de Afdeling Natuurbehoud en Natuurbeheer van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Voor het zware metalen onderzoek in deze periode ben ik veel
dank verschuldigd aan de heren J. Klinkspoor en R. v.d. Stoep
vanwege de goede contacten met hen. Beiden zijn werkzaam bij PWS
Noord-Holland, Hun planning van de monsterpunten bleek goed te
Zijn. Hartelijk dank ik ook drs. P. Leentvaar van de Afdeling
Hydrobiologie van het RIN te Austerlitz voor het verstrekken van
nuttige literatuur over zware metalen en het kritisch doorlezen
van dit verslag. Mijn meeste dank gaat echter uit naar Dr.P. Bos
van de Afdeling Analytische Chemie van de V.U.

te Amsterdam.

Toen ik via Wageningse studenten met hem in contact kwam en hem
de opzet van het onderzoek uitlegde, verklaarde hij zich spontaan bereid mij een plaatsje op zijn laboratorium te geven om
een poging te wagen. Hij verstrekte mij bovendien belangrijke
aanwijzingen,

zodat uiteindelijk de experimenten met succes kon-

den worden voltooid. Ook student Jan Korff de Gidts van de Werkgroep Kromme Rijn van de R.U. van Utrecht was mij van dienst
door enige nuttige aanwijzingen te geven met betrekking tot de
slibbehandelingsmethode.
Technische assistentie kreeg ik gedurende mijn onderzoek van de
studenten Tom Loorij, Dirk Besselsen, Gerard 4onneveld en de
analiste Willy van Velzen, allen op dat moment werkzaam voor de
Werkgroep "Het Groene Hart van Holland" op de Afdeling Analy-—
tische Chemie van de V.U. Mede door de prettige werksfeer, die
Zij wisten te scheppen, denk ik met genoegen terug aan mijn werkzaamheden op de V.U..
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Aw.2. Doel en opzet van het onderzoek.
Dit onderzoek is een onderdeel van het grote onderzoek dat PWS
Noord-Holland en het R.I.N. op verzoek van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten hebben ingesteld teneinde een verklaring te vinden voor de biologische achteruitgang,die het zuidoostelijke gedeelte van het meer,Wijde of Bovenste Blik geheten,
heeft ondergaan (29). De andere twee gedeeltes van het Naardermeer
te weten Veertig Morgen en 't Groote Meer bezitten nog altijd een
zeer goede waterkwaliteit in tegenstelling tot de Wijde Blik,zoals
onlangs nog is aangetoond door Van Dam (9).
Kaartje 1 op pag.3 geeft een schets van het Naardermeer en de om-—
geving ervan, De Wijde Blik staat slechts via een klein aantal
smalle slootjes in verbinding met de Veertig Morgen. De enigste
verbinding tussen het gedeelte van het Naardermeer ten noorden van
de spoorlijn en ten zuiden van de spoorlijn wordt gevormd door een
sloot onder een spoorbrug,die Veertig Morgen en 't Groote Meer met
elkaar verbindt.
De vanouds bestaande rechtstreekse waterverbindingen van 't Groote
Meer met de Vecht en van de Wijde Blik met de Karnemelksloot ( via
de Maaisloot) zijn beiden aan het einde der jaren 50 afgesloten,
omdat men de kwaliteit van het inlaatwater terecht niet meer vertrouwde,

Zo is de situatie ontstaan dat het Naardermeer nog slechts

oppervlaktewater ontvangt via het weidegebied aan de oostoever van
de Wijde Blik,dat ten zuiden van de spoorlijn afwatert op de Wijde

Blik (hoofdzakelijk via de Welsloot) en ten noorden van de spoorlijn op 't Groote Meer (zie kaartje 1 op pag.3). Het afgevoerde
water bestaat voor het grootste deel uit schoon kwelwater afkomstig uit de hoge Gooise gronden. Echter de dijk van de verontreinigde Karnemelksloot vertoont op bepaalde plaatsen lekkages,waar—
door het polderwater in het gebied langs de oostoever van de Wijde
Blik verontreinigd wordt en daardoor een bedreiging vormt voor de
waterkwaliteit van het Naardermeer. Vooral het gebied ten zuiden
van de spoorlijn ontvangt veel

"iekwater" van de Kamemelksloot.

In het poldergebied ten noorden van deVis de situatie duidelijk
gunstiger. Voor kwantitatieve gegevens over de verhouding diepe

kwel (afkomstig uit de hoge Gooise gronden : ondiepe kwel (afkom~
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stig van de Karnemelksloot) wordt verwezen naar het rapport van

PWS Noord-Holland (19).
Directe aanleiding om in dit grote onderzoek een studie naar het
voorkomen van zware metalen in bodemslib en water in en bij het
Naardermeer op te nemen,waren berichten in de pers,die spraken
over te hoge concentraties zware metalen (zink,koper en chroom)
in het slib der slootjes in het poldergebied ten oosten van de
Wijde Blik en wel het gedeelte hiervan,dat tussen fortgracht en

spoorlijn gelegen is (!%).
De meeste zorgen gingen natuurlijk uit naar de moeilijkheden,die
zouden optreden bij het onderzoek naar de aanwezigheid van zware
metalen in bodemslib en de interpretatievande gevonden uitkom-—
sten. Het meten van de concentraties zwareYin het water is, ofschoon niet gemakkelijk, toch steeds meer een routinekwestie, de
interpretatie van de gevonden waarden is weliswaar moeilijk,maar
men krijgt hierin langzamerhand steeds meer inzicht.
Dhr.J.Klinkspoor van PWS Noord-Holland had met zijn medewerkers
reeds een aantal monsterpunten voor het zware metalen onderzoek
gepland en wel zodanig dat logischerwijze behoorlijke verschillen
konden worden verwacht in de gehaltes aan zware metalen tussen
de verschillende "bodemslibsoorten" en "watersoorten" onderling.
Kaartje 1

(pag.3) geeft een overzicht van de monsterpunten.

Bodemslibmonsters werden genomen in het Naardermeer op punt 794,
in het gebied aan de oostoever van de Wijde Blik op de punten

805, 809, 810, 811 en 815, in de Karnemelksloot (deze staat o.a.
in verbinding met het grachtesysteem van Naarden) op de punten

801 en 8,in het grachtensysteem van Naarden op de punten 7 en 281
en tenslotte in de Naardertrekvaart op punt 6 dicht bij het industriecomplex van Naarden. Punt 7 is de plek waar het effluent van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bussum via een sloot uit-—
mondt in het grachtensysteem. Bij punt 231 komt er een sloot,die
langs Naarden International B.V. loopt, in het grachtensysteem uit.
Punt

794 in het Naardermeer werd beschouwd als

"normaalpunt" voor

alle bodemslibmonsters. Punt 794 ligt n.1l. in een verbindingssloot
tussen Veertig Morgen en 't Groote Meer,die beiden nog een goede
waterkwaliteit bezitten.
Alle bodemslibmonsters werden met een bodemhapper genomen.
De opzet was om in het bodemslib

de gehaltes Cu, Cr,

Zn, Co, Hg, Ni, Cd en Pb te bepalen,

Op de punten 794, 809, 801, 8, 7, 281 en 6 werd ook het water
onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen.

(zie kaartje 1

op pag.3) Bovendien werden op de punten 780, 779 en 806 de concentraties zware metalen in het water bepaald,

ofschoon daar

geen bodemslibmonsters werden genomen. Alle watermonsters werden
door het Waterleidingbedrijf Noord-Holland onderzocht op Cu, Cr,
Zn, Hg, Cd, Pb en As. De analyse van de bodemslibmonsters geschiedde op de V.U.

B. Methode van onderzoek en suggesties ter verbetering hiervan,.
B.1. Onderzoek proefbodemslib uit een polder in de buurt van
Mijdrecht.
Gelukkig kon ik gebruik maken van de ervaringen, die de Werkgroep "Het Groene Hart van Holland" van de V.U. al geruime tijd
heeft met metingen van zware metalen in water in de polders
rondom Mijdrecht ('F). Deze werkgroep voert haar metingen uit
met een atoomabsorptiespectrofotometer (A.A.S.) op de Afdeling
Analytische Chemie van de V.U. onder begeleiding van Dr. P. Bos.
Alvorens met de bodemslibmonsters uit het Naardermeergebied te
beginnen, werd door mij begin november 1972 een poging ondernomen om met bodemslib uit een sloot in een polder bij Mijdrecht
een bruikbare behandelingsmethode te ontwikkelen. Het heeft weinig zin om uitvoerig te beschrijven welke oxidatiemethodes ge-—
probeerd werden en hoe dat precies in zijn werk ging. Bij de
beschrijving van de gevolgde oxidatiemethode bij de monsters uit
het Naardermeergebied zal op een aantal kwesties dieper worden

ingegaan (zie B.2.).
In het kort gezegd komt het hierop neer dat het niet mogelijk
bleek om met een mengsel van gec.H2S04 p.a.

en gec.HNO}3 p.a. als

oxidatiemiddel te werken, omdat dan het salpeterzuur uit de bolkoeler ontsnapte. Hierdoor zou hinder gaan ontstaan voor de laboranten op de practicumzaal. Werken in de zuurkast zonder terugvloeikoeling ondervangt natuurlijk dit probleem, maar, omdat ik

op de practicumzaal de beschikking had over 11 kookkolfjes met
bolkoelers, koos ik voor deze laatste mogelijkheid. Men kan dan
nl. veel sneller werken en snelheid was bij dit onderzoek
uiterst belangrijk.
Vervolgens werd getracht met gec.HeS0, p.a. als enig oxidatiemid—
del het natte slib te oxideren. Gec.
tig dan gec.

zwavelzuur is minder vluch—

salpeterzuur, zodat nu tijdens het koken geen kwa-

lijke dampen uit de bolkoeler ontsnapten, mits men niet te hard
kookte. Een nieuwe moeilijkheid deed zich nu echter voor. Na het
centrifugeren van de na het koken in de kookkolfjes achtergebleven brij, werd met het supernatant verder gewerkt. De afgecentrifugeerde, opvallend weinig volumineuze, koek werd weggegooid.
Het was nu zaak om van het zeer zure supernatant het zwavelzuur
af te dampen.

"Het Groene Hart"

stelt n.l. als eis dat de pH van

een oplossing, die men wil onderzoeken op de aanwezigheid van
een bepaald zwaar metaal, minstens 2 moet zijn, daar men anders
bevreesd is voor schade aan de A.A.S. Eerst werd geprobeerd het
gwavelzuur in de zuurkast boven de vlam af te dampen. Dit ging
echter zo moeilijk dat deze poging werd gestaakt. Omdat de oplossing door de langdurige verhitting troebel was geworden, werd
gefiltreerd met filtreerpapier van de firma Carl Schleicher and

sehtill no. 575. Dit filtreerpapier bevat zeer weinig zware metalen,

zodat het gevaar voor contaminatie gering is. Vervolgens

werd met KOH de pH op + 2 gebracht. Deze methode heeft als nadeel
dat men een stof aan de oplossing toevoegt, die zelf verontreinigd is met zware metalen. KOH p.a. heeft een maximale totale
verontreiniging met zware metalen van 0,0003%, Aan KOH werd de
voorkeur gegeven boven NaOH, omdat het element Na, wanneer het in
hoge concentraties in de oplossing aanwezig is, storend werkt bij
de metingen i.t.t. KOH, dat veel minder sterk stoort.
Omdat het afdampen van het gec.H2504 van het na centrifuge verkregen supernatant zoveel moeilijkheden opleverde, werd nu een
andere oxidatiemethode beproefd nl.

oxidatie van het slib met

KWn0O4 in zuur milieu. Dit keer werd voor het eerst ook een blanco

"meegenomen" o.a. omdat KMnO4 p.a. maar liefst met 0,005% verontreinigd

kan zijn met zware metalen. Bovendien is het de Werk-

groep "Het Groene Hart" gebleken dat glaswerk soms zink afgeeft,

ondanks een voorbehandeling met 30% HNO3.
Bij deze oxidatie met KMnO4 in zguur milieu werd toch weer de
voorkeur gegeven aan gec.H2504

p.a. boven gec.HNO}3 p.a., omdat

ik bang was dat, door te werken met HNO3, dit zuur weer bij langzame verhitting reeds uit de bolkoelers zou dampen. Bovendien
hoopte ik door minder gec.H2504 te gebruiken in een later stadium,
bij het op peil brengen van de pH, niet veel KOH nodig te hebben
zodat de verontreiniging met zware metalen door het toevoegen van
deze base mee zou vallen. Helaas bleek de blanco uiteindelijk
echter vrij hoge concetraties zware metalen te bevatten,.
Besloten werd nu om bij het onderzoek van de bodemslibmonsters
uit het Naardermeergebied permanganaat als oxidatiemiddel aan te
houden, maar als zguur nu toch gec.HNOQ3 te proberen op gevaar af
dat het HNO3 weer reeds bij langzame verhitting uit de bolkoelers
zou ontsnappen. Gelukkig bleek dit niet het geval te zijn, waarschijnlijk door de verdunning van het gec.HNO3 met de KMnO4-—oplossing.
Gebruik van HNO3 heeft een drietal voordelen boven gebruik van
H2S04: a)

salpeterzuur is gemakkelijk op een waterblad af te dampen.

b)

de zouten van nitraten zijn veel beter oplosbaar dan de
zouten van sulfaten.

c) het verontreinigingspercentage met zware metalen is van
gec.HNO3 p.a.

een factor 10 kleiner dan van gec.H2504

pea namelijk 0,00001% tegenover 0,0001%,

Be2. Onderzoek bodemslibmonsters uit het Naardermeergebied.
B.2.1. Monstername,
Zoals onder A.2.
genomen met

reeds gezegd, werden de 11 bodemslibmonsters

een bodemhapper.

Na deze ruwe en vrij

diepe monster-—

name werd het bodemslib in bekerglazen van 1 liter verzameld.
Bovenin het bekerglas ontstond steeds een zéne, waarin bezinking

van slibdeeltjes plaatsvond. Deze z6ne wisselde bij de verschil-~

lende slibmonsters in hoogte,maar was altijd kleiner dan de zdéne
daaronder, die bestond uit compact, stevig bodemslib. Na bezinking

(lang niet volledig) van de zwevende slibdeeltjes werd het bovenstaande water afgegoten en werd eventueel een nieuwe hap bodemslib in het bekerglas gedaan, wanneer n.l. anders het bekerglas
niet goed vol was, Na het toevoegen van een nieuwe hap bodemslib
werd de procedure van het even laten bezinken van de lichte slibdeeltjes bovenin en het daarna afgieten van het water herhaald.
Op de Universiteit van Lund in Zweden heeft men een nieuw type
bodemhapper ontwikkeld, waarmee men een vierkante bodemslibkolom
zodanig omhoog kan halen, dat ook de bovenste dunne laag slib

intact blijft (41). Met behulp van metalien schuiven kan men bovendien op iedere gewenste diepte een modderpakketje uit de kolom
halen en bev. onderzoeken op zware metalen. Op deze manier kan men
nagaan of er sprake is van stratificatie van zware metalen,.
Wanneer in de bovenste lagen van het sediment de gehaltes zware
metalen duidelijk hoger zijn dan in de diepere lagen, is dit een
aanwijzing voor verontreiniging. Het Limnologisch Instituut van
van de Universiteit van Lund heeft op deze manier enige 4weedse
meren onderzocht op stratificatie van zware metalen. Bij de bespreking van de resultaten van het zware metalen onderzoek in
het Naardermeergebied zullen de resultaten van deze dweedse onderzoekingen ter sprake komen,
Op het moment dat met de oxidatie van de eerste monsterreeks kon
worden begonnen (ongeveer een week nadat de monsters naar het
laboratorium vervoerd waren) bleek zich slechts een dun laagje
water boven het slib te hebben gevormd. De monsters van de tweede
monsterreeks, die enige weken na de eerste reeks in behandeling
werden genomen, bezaten nog steeds eenzelfde laagje water boven
de modder. Het afdekken van de slibmonsters met cellofaan, na
het vervoer van de monsters naar het laboratorium, voorkwam kennelijk uitdroging. De eerste reeks bestond uit de monsters 794, 809,

801, 8 en 7. De tweede reeks bestond uit de monsters 805, 810,
815, 811, 6 en 281.

Na het bovenste dunne laagje water uit de bekerglazen afgegoten
te hebben, werd bij de eerste monsterreeks van elk slibmonster
20 ml nat slib in behandeling genomen, bij de tweede reeks 25 ml
nat slib. De tweede keer werd meer slib in behandeling genomen
om te zien of het verschil in de duplo's hierdoor kleiner zou
worden. De bepalingen werden op twee na in duplo uitgevoerd

(monster 810 en 815 niet). Bij beide reeksen werd een blanco
bepaling uitgevoerd.
Het afmeten van de hoeveelheden slib geschiedde in een maatcylinder met behulp van een schepje. Dit is een echt "wriemelwerk",

Bovendien is het moeilijk om te vermijden a) dat er slib aan het
glas blijft zitten boven de merkstreep, waardoor het gevaar ont—
staat dat er teveel slib meegaat en b) dat er bij het uitgieten
van het slib in de kookkolfjes slib in de maatcylinder achter
blijft, waardoor het gevaar ontstaat dat er te weinig slib in behandeling wordt genomen., Het eerste probleem is op te vangen door
met filtreerpapier het teveel aan slib boven de merkstreep weg
te halen, het tweede probleem door de maatcylinder goed met water
na te spoelen. Helaas was dit laatste in mijn geval slechts in
zeer beperkte mate mogelijk, omdat de kolfjes nogal klein waren,
Bovendien Zou een te groot volume de snelheid van werken bij het
centrifugeren aanzienlijk vertragen.
Bij alle bodemslibmonsters werd slechts het slib in behandeling
genomen, het zand onderin niet. Tabel 1 op pag.

10 laat zien dat

de slib/zand verhouding van de monsters nogal verscnillend was.

Het was bij de monsters&10, 815 en 6 niet gemakkelijk om te ver-—
mijden dat er ook wat van het onder de sliblaag liggende zand
werd meegeschept.
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Tabel

1

bodemslib/zandverh,

zandrest in kook~ % droge stof soortelijk
gewicht.
kolfjes na over-—
gieten in centrifugebuizen,.

194

vrijwel geheel
slib

gering

805

+ 50% slib

+ 10%

17

809

+ 31% slib

gering

27

810

+ 20% slib

811

vrijwel geheel
slib

gering

15

815

vrijwel geheel

+ 10%

40

+ 33% slib

gering

15

ON

801

zand

vrijwel geheel
slib

gering

vrijwel geheel
slib

gering

+75% zand(zwart) +5%
+25% bruin,lemig
zeer verdunde

0,99

42,5

slib

281

0,97

geen zandrest

8,5
25
31

1,3

£lEb Suspens i

De zandrest is geschat als percentage van het in behandeling genomen volume bodemslib.
Het soortelijk gewicht van moster 281 is niet gemeten. Omdat het hier een sterk verdunde sliboplossing betrof, werd
het s.g. gelijk gesteld aan dat van water.

B.2.2.

De oxidatiemethode,

De oxidatiemethode geschiedde met KMnO4 p.a.

in zuur milieu. De

hoeveelheid KMnO4 is berekend uitgaande van een verwachte COD
van het bodemslib van + 10.000mg O2/liter voor de eerste reeks,

van een COD van het slib van + 8.000 mg O2/liter voor de tweede.
Waarschijnlijk zijn dit te laag geschatte COD's, hetgeen dus ook
een punt van verbetering der methode is, Aan alle slibmonsters
werd 25 ml 1 N KMn04 toegevoegd en 10 ml gec.HNO3 p.a. Onder B.1
is uitgelegd waarom in dit geval gec.HNO3 een goed bruikbaar
zuur is.
De kooktijd was + 1 uur. Er kon niet hard worden gekookt,

omdat

anders het salpeterzuur uit de blokoelers ontsnapte, hetgeen beg2waarlijk is in een laeboratorium.

B.e2.3. Centrifugeren.
Na het koken bleef er in de kolfjes een brij over,

die zich ge-

makkelijk vrijwel in zijn geheel liet overgieten in centrifuge-—
buizen. Bij sommige monsters bleef er echter wat zand in de kolf-

jes achter (max + 10%), dat weggedaan werd (zie tabel 1

op pag. 10.

Volledig kwantitatief overbrengen van de brij werd nooit toegepast uit angst in dat geval zoveel vloeistof te krijgen dat het
centrifugeren te veel tijd zou gaan vergen en in latere instantie
ook het afdampen van het salpeterzuur., Aanvankelijk stonden nl.

slechts 16 kleine centrifugebuizen (+ 8 ml inhoud elk) ter beschikking, De monsters van de eerste reeks werden in deze kleine
centrifugebuizen afgecentrifugeerd, hetgeen een tijdrovend karwei
was. Gelukking kon later gebruik gemaakt worden van een andere

centrifuge met 4 grote centrifugebuizen (+ 50ml inhoud). De monsters van de tweede reeks werden in deze grote buizen afgecentrifugeerd,.
Bij de eerste monsterreeks was de centrifugeertijd 10 min.
snelheid 2500 omw./min.

en de

In de andere centrifuge bij de tweede

reeks was de centrifugeertijd ook 10 min., maar de snelheid was

nu 4800 omw./min.
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De centrifugeersnelheid kan natuurlijk nog veel hoger opgevoerd
worden, waardoor wellicht een nog minder volumineuze koek te
verkrijgen is. Overigens was het nu al verrassend om te zien hoe
weinig koek er na het centrifugeren op de bodem lag. Deze koek
werd niet verder behandeld. Ongetwijfeld is er door een tweede
oxidatie van deze koek een nieuwe hoeveelheid metaal te ver-—
krijgen.

B.2.4.

Afdampen van het

salpeterzuur en op peil brengen van de pH.

De suvernatanten werden vervolgens in petrischalen gedaan om het
salpeterzuur op een waterbad van 80°C in de zuurkast af te dampen.

Steeds konden 3 monsters in duplo in behandeling worden

genomen,.
Onder B.1 is uitgelegd waarom een dergelijke zure oplossing
(pH + 0,6) niet direct met de A.A.S. gemeten mag worden,
Eveneens staat onder B.1. waarom afdampen van het zuur de voorkeur heeft boven het toevoegen van een base om de pH op peil te
brengen,
Het volume in de petrischalen werd ingedampt tot 14 2 ml. Hierbij moest men steeds zorgen dat,

zodra er neerslag op de bodem

van de petrischaal ontstond, men dit weer zo snel mogelijk in
oplossing bracht. Dit kon men bereiken door de petrischaal schuin
te houden en het overgebleven volume over het neerslag te laten
lopen. Direct na het afdampen van het salpeterzuur werden de overgebleven 1 4 2 ml oplossing opgenomen in water. Dit water werd
in maatkolven van 250 ml gegoten. De petrischalen werden nog enige
malen met water nagespoeld. Dit spoelwater werd toegevoegd aan
het water in de maatkolf.
Alvorens het water in de maatkolf aan te vullen tot 250 ml moest
eerst toch nog een pH-correctie worden toegepast,
nog te laag was nl.
Onder B.1.

omdat de pH

1,5. Deze pH-correctie geschiedde met KOH.

is uitgelegd waarom de base KOH in dit geval de voor-

keur verdient boven NaOH.
Het toevoegen van de KOH-oplossing geschiedde met een pipet in
een bekerglas met behulp van een pH-meter.

Gemiddeld was ongeveer
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25 ml KOH van een sterkte van 25 gram/liter nodig om de pH op
+ 2 te brengen. Tijdens het langzaam toevoegen van de KOH-oplos-—
sing ontstond er vaak een lichte troebeling op de plek waar een
KOH-druppel viel. Vaak bleef dit neerslag bestaan, ondanks krachtig

omzwenken van het bekerglas. Het was echter geen ramp dét

dit neerslag bleef bestaan. Uit mijn metingen bleek nl. dat dit
neerslag niet bestond uit metaalhydroxides of andere onoplosbare
metaalverbindingen. Dit kon worden geconstateerd door tijdens de
echte metingen af en toe proefjes te doen. De eerste meting werd
dan uitgevoerd met de opgeschudde oplossing, de tweede meting
met de heldere bovenstaande vloeistof, die in de maatkolf ontstond
boven een laagje wit neerslag. Het resultaat was voor alle steekproeven steeds dat de ongeschudde en niet opgeschudde oplossing
hetzelfde gehalte aan een bepaald metaal bezaten,
Na het aanvullen van de oplossing in de maatkolf tot 250 ml moest
telkens goed worden omgeschud, omdat de waterlaag enigszins op
de zure onderlaag bleef drijven.
Vervolgens konden de metingen beginnen. Deze werden uitgevoerd
met

een Perkin Elmer 403 en wel volgens de rechtstreekse methode.

Vdéér de meting werden de monsters goed omgeschud.
De kwikmetingen konden niet worden uitgevoerd wegens het ontbreken van een bepaald essentieel chemicalie, dat voor de kwikme—
tingen noodgzakelijk is.

B.2.5. Voorbehandeling van het glaswerk,
Alle glaswerk werd van te voren goed gespoeld met 30% HNO3 en
enige malen nagespoeld met water. Glaswerk kan nl.

zware metalen

afgeven in het bijzonder zink. Ook atlsorbtie van zware metalen
door de glaswand schijnt voor te kunnen komen. Wellicht verdient
het aanbeveling altijd slechts een speciaal soort glaswerk te
gebruiken, waarvan bekend is dat het geen aanleiding kan geven
tot verontreiniging met zware metalen. Wel zal het duidelijk zijn
dat het uitvoeren van een blancobepnaling nodig is.

- 14 B.2.6. Bepaling van droge stof gehalte en soortelijk gewicht
£
vary bodems1ib..

Aangezien in de literatuur de gehaltes zware metalen in grond,
gewassen, organismen etc. altijd ongegeven worden in mg/kg droge
stof (ppm)

en niet in mg/liter nat gewicht, werden eveneens het

droge stof gehalte en het soortelijk gewicht van alle bodemslibmonsters bepaald. Hierbij werd er ook weer zorg voor gedragen dat
zO weinig mogelijk van de onder het bodemslib liggende zandlaag

werd meegenomen. Dit was bij de monsters 810, 815 en 6 erg moeilijk,
omdat de bodemsliblaag bij deze monsters zo dun was (zie tabel 1
op pag.

10). De relatief hoge zandrest, droge stof gehaltes en

soortelijke gewichten van deze monsters wijzen erop dat het bij
deze bepalingen niet helemaal lukte om zandverontreiniging te
vermijden,.
De droge stof gehaltes werden bepaald met weegpapiertjes in een
droogstoof bij + 1009 C. De soortelijke gewichten werden bepaald
door 100 ml bodemslib in een bekerglas met maatverdeling te schep—
pen en te wegen. In enkele gevallen (monsters 805, 810 en 6) is een
geringer volume bodemslib gewogen, omdat anders puur zand zou worden meegewogen,

Zand heeft een veel groter s.g. dan bodemslib. Het

is moeilijk te overzien hoe nauwkeurig deze manier van bepalen van
droge stof gehaltes en soortelijke gewichten is geweest. Helaas was
er op dat moment geen betere manier van werken mogelijk dan deze...
De bepalingen van de droge stof gehaltes werden uitgevoerd tegelijk
met het oxideren van het bodemslib, de bepalingen van de soortelijke gewichten pas eind december. Omdat de monsters na het oxideren
weer afgedekt werden met cellofaan, is de kans niet groot dat door
het lange staan het s.g. van het bodemslib veranderd zou gijn. Het
feit dat de droge stof gehaltes van het bodemslib eind december
nog ongeveer dezelfde waren als op de dag dat het bodemslib werd
geoxideerd, bevestigt dit.
B.2.7- Meting van de 0,1 N KMmO4-oplossing en van een KOH-oplos—

sing van 5 gram/liter.
Tijdens het koken ontstond er in de kookkolf een neerslag van
MnO5 volgens de reactie vergelijking: 4 MnO 4 + 2 Ho0 —» 4 wn0o|
3 09 + 4 OH.

Dit neerslag werd afgefiltreerd en weggedaan., De vraag was nu of
met dit neerslag niet tevens de verontreiniging met zware metalen
van de 25 ml 1 N KMnOy oplossing was weggeworpen.

KMn0O4 p.a.

is

nl. in totaal voor 0,005% verontreinigd met zware metalen.
Om dit te controleren werd een O,1 N KMnOy oplossing bereid. Aangezien de uitgangsoplossing van 25 ml 1 N uiteindelijk terecht

kwam in een maatkolf van 250 ml, werd een 0,1 N KMnO4-oplossing
gemeten en niet een 1 N KMnO4-oplossing.
Om te zien in hoeverre de toevoeging van KOH aan de oplossingen
ter correctie van de pH een verontreinigende invloed zou hebben,
werd tevens een KOH-oplossing van 5 gram/liter gemeten. Deze sterkte was 2 de Kt~conc.

in de monsters afkomstig van de toevoeging

van KOH voor de pH correctie. (zie B.2.4.).

B.2.8. Het gebruikte water.
Altijd werd gedemineraliseerd water gebruikt,

ook bij het spoelen

van glaswerk,

C. Resultaten en besvreking hiervan,
C.1. Bespreking bodemslibonderzoek.
C.i.1.

Verschil in duplo's,

Bij de eerste monsterreeks (monsters 794, 809, 801, 8 en 7) was
het verschil in de duplo's gemiddeld voor alle metalen behalve

Zink + 9,5% met een maximum van + 13% en een minimum van +7%.
Bij de tweede monsterreeks (monsters 805, 810, 811, 815, 5 en 281)
was dit percentage + 10% met een maximum van + 16% en een minumum
van + 8%. De poging om het verschil in de duplo's bij de tweede
reeks kleiner te maken door meer bodemslib in behandeling te nemen
dan bij

de

eerste reeks mislukte dus

(zie B.2.1.).

In het gemiddelde van 10% voor het verschil in de duplo's van de

tweede monsterreeks zijn de monsters 810, 815 en 281 niet verdis-—
conteerd., Van de monsters 810 en 815 zijn geen duplobepalingen

gedaan, omdat de sliblaag te dun was (zie tabel 1 op pag. 10).
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Monster 281 was een mislukt monster. Toen geprobeerd werd om het
dunne laagje water boven de dikke bodemsliblaag af te gieten,
schoot er plotseling een bodemslibkoek, die kennelijk bovenop dreef,
in de gootsteen en bleef er in het bekerglas een zeer verdunde
bodemsliboplossing over. 25 ml van deze verdunde bodemsliboplossing
werd in duplo geoxideerd.

Zoals te verwachten was vertoonden de

duplo's grote verschillen. Gemiddeld voor alle metalen uitgezonderd
zink was dit verschil + 27,5% met een maximum van + 60% en een

minimum van + 10%.
Uit de zinkmetingen bleek duidelijk dat glaswerk zink kan afgeven.
Dit bleek niet alleen uit het feit dat bij beide reeksen de blan-—
co's hoge gehaltes zink bevatten (zie C.1.2.), maar ook uit het
soms merkwaardig grote verschil in piekhoogte op de recorder van de
duplo's.Wanneer men bedenkt dat bodemslib zeker geen homogene massa
zal zijn, zijn de povengenoemdevverschillen in de duplo's van
resp. + 9,5 en + 10% voor mijn gevoel alleszins redelijk.

1

€

j
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alen
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an

de

0,1

N

KMnO4-oplossing en van de KOH-oplossing van 5 gram/liter.

De blanco's bevatten geringe concentraties zware metalen in vergelijking met de concentraties in de maatkolven met de extracten van
de monsters zelf. Slechts het element zink was hierop een uitzon—
dering. Bij de zinkmetingen waren de concentraties zelfs in 4 gevallen groter dan die in de maatkolven behorende bij de eigenlijke
monsters.
Ongetwijfeld is het afgeven van zink door glaswerk hier debet aan,
Volgens Dr. Houba van de Afdeling Landbouwscheikunde van de Land—
bouwhogeschool kan dit probleem voorkomen worden door het glas—
werk een voorbehandeling te geven met chroomzuur i.p.v.

30% HNO 3.

De 0,1 N KMnO,-oplossing bleek slechts in geringe mate veront-—
reinigd te zijn met zware metalen inclusief zink. De uitslag op
de recorder was voor deze oplossing soms gelijk aan maar meestal
kleiner dan de uitslag van de blanco's. Hieruit volgt dat met het
neerslag dat tijdens het koken van de blanco's in de kolfjes ontstond en dat na het centrifugeren werd weggedaan, niet tevens de
verontreiniging met zware metalen van de 25 ml 1N KMnO4-oplossing
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was weggeworpen (zie B.2.7.). De KOH-oplossing van 5 gram/liter
bleek eveneens slechts in geringe mate verontreinigd te zijn
met zware metalen inclusief zink. De uitslag op de recorder was
ook voor deze oplossing soms gelijk aan maar meestal kleiner dan
de uitslag van de blanco's., Hieruit volgt dat de verontreiniagde
invloed van de toevoeging van KOH aan de oplossingen gering was
bij

deze Kt-conc.

in de monsters

(zie B.2.4.

en B.2.7.).

Door de geringe uitslagen op de recorder was het niet mogelijk
een betrouwbaar verband te leggen tussen de som van de uitslagen
van de KMnO4-oplossing en de KOH-oplossing enerzijds en de uitslagen van de blanco's anderzijds.

C.1.3. De gehaltes zgware metalen uitgedrukt in mg/liter nat
bodemslib.
In diagram 1

op blz.

18 zijn de Ni, Co en Cd gehaltes van het slib

uiltgezet, in diagram 2 op blz.
verschaft tabel 2 op blz.

20 de

19 de Pb,

Cr en Cu gehaltes. Tevens

exacte gehaltes in mg/liter nat

bodemslib.
De resultaten van monsterpunt 281

en de resultaten van de zinkme-

tingen worden onder 0.1.5. besproken.
Bij bestudering van de meetresultaten blijkt hierin voor elk me—
taal een duidelijke trend te zitten. De monsters uit het polder-

lan (805 t/m 815)"lijken" veel op elkaar. Het monster uit het
Naardermeer (794) vertoont opvallende gelijkenis met de monsters
uit het polderland. Hieruit blijkt dat de verschillen in behande—
ling van de monsters van de eerste reeks en van de tweede reeks
waarschijnlijk geen invloed hebben gehad op de meetresulteten.

Die verschillen in behandeling lagen in de hoeveelheid KMn0,,die
bij de oxidatie per ml nat bodemslib werd gebruikt

(zie B.2.1.

en

B.2.2.) en de manier van centrifugeren (zie B.2.3.). Wel lijkt
het erop dat het bodemslib op punt 815 een te hoog chroom gehalte
heeft. Toevallif~ig ligt er tegenover punt 815 aan de andere kant
van de Karnemelksloot een terrein dat vroeger de oude vuilnis-
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Diagram 1; Alle gehaltes zijn uitgedrukt in mg/liter nat bodemslib.
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Diagram 2;Alle gehaltes zijn uitgedrukt in mg/liter nat bodemslib.
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Tabel 2.

Alle gehaltes zijn uitgedrukt in mg/liter nat bodemslib.
Pb

Ni

Co

Cd

Cr

Cu

7194

11,9

3,2

1,7

0, 38

1,6

4,9

805

11,3

2

2

0,4

2

3

809

9,4

3,2

2,0

0, 38

254

29D

810

12,3

2,5

2,3

0,18

3,2

3,1

$114

15

2,5

2,9

0,5

5

3,6

815

12,3

2,5

2,3

0,25

9,6

2,6

3

20

6,1

2,9

0,56

19,5

8,1

801

21,6

6,4

3,8

0,75

26,8

8,4

12,1

4

2,8

25,2

50

10,5

6,1

0,93

46

16,7

7
6
N.B.

125
7555

Correctie voor de concentraties zware metalen in de blanco's

is toegepast. De getallen zijn gem. waarden voor de duplo's, behalve

bij monsters 810 en 815. Van de monsters 810 en 815 werden geen
duplobepalingen uitgevoerd.
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stort van Bussum was. Op deze oude vuilnisbelt stortte vroeger
0.4.

een emailleerbedrijf haar vaste afval. Ongeveer 15 jaar

geleden is deze oude vuilnisstort geégaliseerd. Het bewuste terrein ligt duidelijk hoger dan het betreffende polderland aan de
andere kant van de Karnemelksloot. Volgens Dr. Houba zou, indien
er sprake is van een emailleerbedrijf, ook het Pb gehalte (en
Borium gehalte) veel hoger moeten zijn. Dit is niet het geval.
De monsters uit de Karnemelksloot (8 en 801)

zijn onderling

steeds goed vergelijkbaar, maar de gehaltes zware metalen zijn
op deze punten in het algemeen duidelijk hoger dan de gehaltes
gware metalen voor het bodemslib vatVinet Naardermeer en van het
polderland. Dit laatste is voor de elementen Cd en Co minder
duidelijk dan voor de overige metalen. De punten 6(industrie-—

terrein) en 7(rioolwaterzuiveringsinstallatie) vallen op door
hun bijzonder hoge gehaltes zware metalen. Er voor het gemak even
van uitgaande dat de meeteenheid mg/liter nat bodemslib een
redelijk goede meeteenheid is, levert de interpretatie van de

gehaltes op de punten 8, 801, 7 en 6 weinig moeilijkheden op.
Het lijkt

duidelijk dat het hier gaat om verontreiniging met

gzware metalen. Deze verontreiniging is het sterkst op de punten
7 en 6. De invloeden van de zuiveringsinstallatie van Bussum en
van het industrieterrein van Naarden doen gich hier bijzonder
sterk voelen. Lood, kKoper, nikkel en cadmium komen in het bodem—
slib van punt 7 in grotere hoeveelheden voor dan in dat van
punt 6. Het omgekeerde doet zich voor met de metalen chroom en
cobalt. Dit zou erop kumnen duiden dat er vanaf het industrieterrein van Naarden relatief extra veel chroom en cobalt wordt
geloosd. De bijzonder hoge waarde van 125 mg Pb/liter nat bodem-—
slib op punt 7 kan misschien voor een groot deel toegeschreven
worden aan neerslagen op verharde oppervlakken van loodverbindingen uit de atmosfeer t.g.v. luchtvervuiling door het gemotori-

seerde verkeer (2/).
De moeilijkheden bij de interpretatie beginnen pas goed bij de
meetresultaten van de bodemslibmonsters uit Naardermeer en
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Polderland. Vele vragen doemen dan op. Gaat het hier om "natuurlijke" gehaltes of is er toch sprake van verontreiniging?
Indien het gaat om "natuurlijke" gehaltes hoe "natuurlijk"
deze dan m.a.w.

zijn

Zijn het Naardermeer en omgeving door hun ligging

niet ver van steden met o.a. luchtverontreiniging niet reeds
duidelijk o.a. via de etmosfeer beinvioed? Voor het polderland
rijst dan bovendien nog de vraag in hoeverre de agrarische bedrijfsuitoefening de "natuurlijke" gehaltes zware metalen in de
grond verhoogt en dus indirect ook de gehaltes zware metalen in
het bodemslib van de sloten.

Alvorens te proberen deze vragen te beantwoorden, wi Yeh wyeerst
trachten wat dieper in te gaan op het ontstaan van bodemslib in
sloten en de mogelijke ophoping van zware metalen hierin. Onder-—
staand eenvoudig schema werkt misschien verhelderend t.a.v.

de

mogelijke ophoping van zware metalen in bodemslib.

|

atmosfeer

LN
LE b sett

oa
¥ BS
_geond.water

Ervan uvitgaande dat normaliter slootbodemslib ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes (erosie), die in het water tot bezinking komen,

en uit plantenmateriaal dat afsterft en op de bodem

komt te liggen, laat zich de aanwezigheid van zware metalen in

-~- 23 -

glootbodemslib niet zo moeilijk verklaren. Grond bevat nl. hoge
gehaltes zware metalen. Ter illustratie dient tabel 3, waarin
de gehaltes zware metalen in grond Zijn weergegeven voor enige
plaatsen in Nederland.
Tabel 3: Totaal gehaltes zware metalen in grond, uitgedrukt in

ng/kg luchtdroog materiaal.
De getallen zijn gebaseerd op onderzoek door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.te Haren (Gr.).
an

Pb

Cu

fe

zeeklei Noordbroek |

99,7

35

16,1

33120

lichte zavel Tzunmarum

54,0

27

39,5

(12240

34

30,6

47700

rivierklei Berghem

198,5

dalgrond Emmen

58,6

34

44,8

3336

zandgrond Marum

27,9

19

19,0

1490

esgrond Bakel

17,3

22

14,0

2672

In tabel 3 gaat het om totaal gehaltes verkregen door krachtige
oxidatie van de monsters. Normaliter bepaalt men op de Bedrijfs—
laboratoria voor Grond— en Gewasonderzoek door extractie met
minerale zuren het voor de planten gemakkelijk opneembaar deel
van de totale gehaltes zware metalen,
Ook landplanten bevatten zgware metalen, die zij

uit de bodem

opnemen (/ ). De gehaltes in de planten uitgedrukt in mg/kg
droge stof zijn normaliter altijd kleiner dan de gehaltes in de

grond uitgedrukt in mg/kg droge stof.
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Ook waterplanten kunnen zware metalen bevatten. Bowen geeft de
onderstaande gehaltes

zware metalen in zeeplanten op

(5).

fabel 4: Gehaltes zware metalen in zeeplanten uitgedrukt in mg/kg

droge stof (ppm) en mg/m3 droge stof (ppb) volgens
Bowen (5).
Ca

400 ppb

Zn

Cr

1 ppm

Pb

Cu

11 ppm

Hg

Ni

3 ppm

Co

150

ppm

8,4 ppm

30

ppb

O,7 ppm

Deze cijfers zijn door Bowen verzameld uit vele verschillende
bronnen. De gehaltes moeten niet al te absoluut worden gezien.
In gebieden waar de zee verontreinigd is met zware metalen,

zul-

len de gehaltes zware metalen in zeeplanten ongetwijfeld hoger
Zijn.
Friedrich Dietz, die een onderzoek deed naar het verband tussen
de gehaltes zware metalen in het water van de oer en de gehaltes
in submerse waterplanten, treft inderdaad zware metalen aan in

deze planten (W),
Waterplanten die in de grond wortelen zullen mijns inziens altijd
gware metalen bevatten, omdat ze die uit de bodem kunnen opnemen.
Waterplanten die in het bodemslib zelf wortelen kunnen hieruit
waarschijnlijk ook zgware metalen opnemen.
Waterplanten die in het water wortelen zijn voor hun opnamecapa-—
citeit natuurlijk volkomen afhankelijk van de concentraties
zware meta@alen in het water. Men moet ermee rekening houden dat
zoet water en zeewa@ter ook zonder de aanwezigheid van duidelijke
verontreinigingsbronnen in geringe concentraties zware metalen
bevatten. Bowen geeft voor zoet water en zeewater de volgende

concentraties op (5).
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Tabel 5:

Concentraties

zware metalen in zeewater en zoetwater

uitgedrukt in mg/m3 (ppb) volgens Bowen (5).
Cd

Cr

Cu

zoet water

80(?)

0,18

10

zeewater

O,11

0,05

3

Ni
10
54

an

Pb

Hg

Co

10

5

0,08

0,9

10

0,03

0,03

0,27

Ook deze cijfers zijn door Bowen verzameld uit vele verschillende
bronnen en moeten niet al te absoluut worden gezien.
Scholte Ubing geeft voor het oppervlaktewater in Nederland geen

"natuurlijke" concentraties maar zegt het volgende (2/): In het
buitenmilieu komt volstrekt chemisch zuiver water niet voor.

Opper-

viaktewater en ook grondwater bevatten derhalve van nature vreemde
stoffen, die aanleiding geven tot zogenaamde “natuurlijke waterverontreiniging".,

Zonder verontreinigende invloeden door aktivi-

teiten van de mens moeten karakter en kwaliteit van de wateren
voornamelijk bepaald zijn door 0.4a.:
1) de plaatselijke en regionale bodemopbouw
2) de natuurlijke voeding met materie via het diepe en ondiepe
grondwater met o.a.

invloeden van de bodemgesteldheid

3) de natuurlijke voeding met materie via de atmosfeer, de droge
en natte neerslag
4)

de natuurlijke voeding met materie via van elders toestromend

oppervlaktewater,

zoals grensoverschrijdende rivieren, met in-

vioeden van de erosie en de hydrologie van de stroomgebieden,
In het schema voor de ophoping van zware metalen in bodemslib op
pag.

22 is er van de atmosfeer als mogelijke transporteur van

zware metalen ook wel iets bekend.

In het jaarverslag 1971

en eerste

kwartaal verslag 1972 van de Commissie Bodem, Water en Lucht worden
in de omgeving van Rotterdam voor lood in stof uit de lucht maand-

gemiddeldes geconstateerd van 0,3-1,2 microgram/m3 lucnt (@ ).
BHerder in dit verslag (pag.21) werd een verband gelegd tussen het
bijzonder hoge loodgehalte op punt 7 en de neerslagen op verharde
oppervlakken van loodverbindingen uit de atmosfeer t.g.v. luchtverontreiniging door het gemotoriseerde verkeer. Bovengenoemde
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Commissie Bodem,Water en Lucht maakt in haar jaarverslag bovendien
melding van incidentele metingen van andere zware metalen in de
lucht boven Rotterdam,Schiedam en Maassluis. Ni,4n,Co,Hg,Cd en
Cr bleken maximaal in de orde van grootte van o,o1 microgram/m
of minder voor te komen.

Scholte Ubing zegt in zijn werkrapport A 68 (2!) dat de relatie
tussen de stofemissie naar de atmosfeer en de kwaliteit van het
water— en bodemmilieu,welke relatie ontstaat door neerslag, uit—
wassen en uitregenen van materie uit de atmosfeer,binnen de vakgebieden van de water— en bodemverontreiniging,ook in Nederland,
nog weinig of nauwelijks is bestudeerd, Dat deze relatie bestaat
en van grote betekenis kan zijn,gaat Scholte Ubing verder, moge
blijken uit recent materiebalans onderzoek aan het Lake Michigan

(USA). De verontreiniging van het meerwater met diverse elementen
0.8

aware metalen,

zou voor 50% veroorzaakt zijn door materietrans-

port via de atmosfeer en voor 50% door toestromend verontreinigd

oppervlaktewater (2! ).

.

Volgens Kloke (16 ) treden er Cd-emissies op in de buurt van zinkerts verwerkende industrieén en op plaatsen waar kool,hout,papier
of organisch afval wordt verbrand. Ook motorvoertuigen verspreiden
Cadmium. Het kwikverlies van de Nederlandse chlooralkaliindustrie

komt voor + 50% in de lucht terecht (8), terwijl in Nederland in
1972 150 kg kwik in de verbrandingsgassen van het aardgas,vermoede—
lijk in de vorm van kwikoxyde,over Nederland werd verspreid

Lood van Velsen (26 )
volgende:

(29).

zegt in Zijn literatuurstudie over kwik het

omdat kwik en kwikverbindingen zeer vluchtig zZijn,wordt

het altijd in de atmosfeer gevonden,waarschijnlijk als metallisch
kwik of dimethylkwik. Afhankelijk van klimaat en weersgesteldheid
worden er natuurlijke gehaltes gevonden van 0,001-0,02 microgram/m>,
4Zweeds onderzoek toonde aan dat hoe verder men van geindustrialiseerde gebieden afkomt,

de gehaltes lood en cadmium in bladmossen

(Bryophyten) geringer zijn (24). Deze mossen zijn uitermate geschikt
om passief door middel van ionenuitwisseling zware metalen op te
nmemen.

Ze bezitten nl.

geen cuticula,

epidermis en vaatweefsels.
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Aangezien zij afhankelijk zijn van toevoer van mineralen uit de
atmosfeer zijn zij uitermate geschikt om zelfs geringe hoeveelheden
zware metalen op te nemen uit de neerslag of droge afzetting uit

de lucht.
Is dus de verklaring voor de aanwezigheid van zware metalen in
slootbodemslib niet zo moeilijk, veel moeilijker is het om aan
te geven welke gehaltes als te hoog of "onnatuurlijk" moeten worden beschouwd. Een factor die de zaak nog ingewikkelder maakt, is
het feit dat plantenmateriaal,wanneer het afsterft, plotseling
veel meer zware metalen gaat bevatten (24). Plotselinge permeabiliteit van de afstervende weefsels, die absorptie door middel van
ionenwisseling gemakkelijker maakt uit de neerslag, is de meest
waarschijnlijke verklaring. Ook een vermindering van het terugdringend vermogen t.a.v. de opname van zware metalen door de wortels is hierbij belangrijk naar alle waarschijnlijkheid. Bovengenoemde processen treden reeds in gedurende de afsterving en gaan
door tijdens de humusvorming tot een zeker evenwichsniveau is bereikt. Uit dit Zweedse onderzoek bleek bovendien dat de verschillen
in de gehaltes zware metalen tussen levend en dood plantenmateriaal
des te groter zijn, naarmate de blootstelling aan luchtverontreiniging ernstiger is. Terwijl in levende toestand de cellen redelijk
goed bestand zijn tegen de verontreiniging met zware metalen, is
dit niet meer het geval,

zodra ze dood zijn.

Er is weinig reden om aan te nemen dat dergelijke processen zich
niet zouden voordoen in het slootmilieu t.a.v. de levende waterplanten en de sliblaag op de bodem.

De gehaltes zware metalen in het bodemslib op punt 794 in het
Naardermeer en de sloten van het polderland nog eens bekijkende,
lijkt het op het moment onmogelijk om met zekerheid vast te stellen,dat het hier om verontreiniging gaat. Evenmin is op het moment met zekerheid vast te stellen of de gevonden gehaltes " na~
tuurlijke " gehaltes zijn voor het Naardermeergebied. Trouwens
het begrip " natuurlijk " gehalte is een wankel begrip.
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Op het symposium "Metals and Ecology" op 24 maart

1969 in

Stockholm gehouden (25), vertelde Germund Tyler in zijn lezing
dat uit zijn onderzoekingen bleek dat in de jaren 1860-1875 het
loodgehalte in mossen in Skane, pewaard in het botanisch museum
van Lund, rond 20 ppm (mg/kg droge stof) was. Tussen 1875 en

1900 bleek dit gehalte verdubbeld te zijn.
Gedurende de eerste helft van deze eeuw waren er weinig of geen
veranderingen, Maar na 1950 is er een nieuwe sterke toename naar

het huidige gemiddelde niveau van 80-90 ppm in 1968. De eerste
stijging correspondeert met de industriéle revolutie van de vorige
eeuw, de tweede met de snelle toename in de verbranding van benzine in West— en Noord-West Europa. Tyler voegt hier nog aan toe,
dat er weinig reden is om te geloven dat 20 ppm het oorspronkelijke
of "natuurlijke" loodgehalte zou zijn voor deze streek.

Het verdient aanbeveling om in gebieden in Nederland, waarvan met
redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat ze in het verleden
en heden niet verontreinigd zijn “

worden met zware metalen via

welk medium dan ook, het bodemslib in de sloten en het sediment
in de meren te onderzoeken. Misschien kan op deze manier een tipje
van de sluier rondom de gehaltes zware metalen in het bodemslib
van het Naardermeer en van de sloten in het polderland wordenfee~
licht.
Daarnaast is het misschien zinvol om met de onder B.2.1. beschre-—
ven Zweedse bodemhapper te onderzoeken of er een stratificatie van
gzware metalen is in het Naardermeer, De keuze der monsterpunten
zalodan echter zeer zorgvuldig moeten geschieden,

omdat in de on-

diepe Nederlandse meren geen rustige sedimentvorming plaats heeft
i.t.t. de diepe Zweedse meren. Daarom is het misschien beter om
bev.

in het Jan Hagensbos bodemanalyses op zware metalen uit te

voeren om te zien of en hoe de gehaltes zware metalen veranderen
met de diepte. Verder is het aan te raden om meer monsters in het
Naardermeer te onderzoeken 0.8

om te zien of de Wijde Blik, die

het meesté verontreinigd& lekwater uit de Karnemelksloot ontvangt,
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dat

onderweg slechts ten dele gezuiverd wordt,

hogere gehaltes

zware metalen in het sediment vertoont dan de Veertig Morgen en
't Groote Meer.
Ook zou het nuttig zijn om het grondwater te onderzoeken op zware
metalen in de gebiedjes waar de Karnemelksloot door lekkage zijn
invloed uitoefent op de kwaliteit van het water (en via het water waarschijnlijk ook het bodemslib) in het polderland. Misschien
is op die manier te constateren of de dijk van de Karnemelksloot
op deze lekkageplaatsen de zware metalen in het water en het
podemslib van de Karnemelksloot tegen houdt of niet (zie ook C.2.).
Kaartje 2 op pag.

30 geeft een ruwe schets van de ligging en uit-

gestrektheid der lekkagegebieden. Voor een goede oriéntatie is
het nuttig ook kaartje 1 op pag.

3 te raadplegen. Voor betere in-

formatie over de ligging en uitgestrektheid der lekkagegebieden,
gekarteerd op grond van biologisch onderzoek, wordt verwezen naar
een binnenkort te verschijnen RiN-rapport (6 ). Chemisch zijn de
lekkagegebieden in kaart gebracht door PWS Noord-Holland (/9 ).
Tevens is door hen berekend dat het aandeel van de lekkage van de

Karnemelksloot in de totaal door het weidegebied aan de Oostoever
van de Wijde Blik naar het Naardermeer afgevoerde hoeveelheid water tot ongeveer 25% kan oplopen. De rest van de afgevoerde hoeveelheid water bestaat uit

schoon kwelwater uit

de hoge Gooise

gronden,.
In kaartje 2 zijn ook de bodemslib~ en watermonsters, die in het
gebied genomen zijn, opgenomen. Jammer genoeg bleek achteraf dat
de bodemslibmonsters 805 t/m 815 ofwel in ofwel te dicht bij de
gebieden lagen, waar het lekwater uit de Karnemelksloot het polderwater sterk beinvloedt. Daarom is het nodig

in die gebie-

den aan de Oostoever van de Wijde Blik, waar slechts helder kwelwater uit de Gooise Heuvelrug opkomt (dat zijn dus die gedeeltjes
die geen invloed ondervinden van de lekkende Karnemelksloot),
bodemslibmonsters op zware metalen te onderzoeken. Deze monsters
zouden dan kunnen fungeren als "normaalpunten" voor de bufferzone. Ook in de andere polders rond het Naardermeer, waar geen
invloed is van een lekkende Karnemelksloot,

zouden bodemslib-—
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monsters moeten worden onderzocht, ofschoon hier de vraag rijst
in hoeverre de voeding van dit polderwater met water van elders
een verontreiniging met zware metalen van water enbodemskb tot gevolg heeft. Echter in dit opzicht gunstige monsterpunten zijn
misschien gelegen in de sloten in de Nieuwe Keverdijkse Polder

(zie kaartje 1 op pag. 3) die dicht tegen de meerkade aanliggen,
en

veel

schoon kwelwater uit het Naardermeer ontvangen.

De aanwezigheid van een sterke kwel vanuit Naardermeer naar Nieuwe
Keverdijkse Polder is onlangs gebleken uit hydrologisch onderzoek van PWS Noord-Holland (/9). Deze monsters zouden eventueel
ook als "normaalpunten" kunnen worden gebruikt voor de monsters

in de bufferzéine,.

C.1.4. De gehaltes zware metalen uitgedrukt in mg/kg droge stof.
In de literatuur treft men uitsluitend de meeteenheid mg/kg droge

stof (ppm) aan, b.v. wanneer het gaat om de gehaltes zware metalen in dierlijke of plantaardige organismen, in Rijnslib etc.
Daarom werden de gehaltes zware metalen, uitgedrukt in mg/liter
nat bodemslib, omgerekend via s.g.

en droge stof gehalte (zie ta~

bel 1 op pag. 10) naar mg/kg droge stof (ppm).
De diagrammen 3 en 4 op pag.

32 en 33, en tabel 6 op pag.

34 geven

de resultaten, Vergelijken we deze gegevens met de diagrammen

1 en 2 op pag. 18 en 19, en tabel 2 op pag. 20, dan valt onmiddellijk op dat het monster uit het Naardermeer er relatief slecht
vanaf komt. Tevens valt op dat de monsters uit het polderland niet
zo goed meer op elkaar "lijken" dan bij gebruik van de meeteenheid
mg/liter nat bodemslib. Ook de punten 8 en. 801 vertonen niet meer

zo'n goede overeenstemming. De gehaltes op de punten 8, 801, 7 en
6 wijzen wel weer duidelijk op verontreiniging.
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Diagram 3;Alle gehaltes zijn uitgedrukt in mg/kg droge stof.
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Diagram 4;Alle gehaltes zijn uitgedrukt in mg/kg droge stof.
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fabel 6

De gehaltes zijn uitgedrukt in mg/kg droge stof (ppm).

Nr.

Pb

Ni

Co

Cd

cr

Cu

794

175

47

25

6

24

72

805

67

12

12

2

12

18

809

35

12

y

1,5

y

2

810

23

5

4

0,43

6

6

811

101

17

20

3

34

24

815

19

4

4

0,4

15

4

8

134

44

20

4

131

55

801

270

80

48

9

336

105

T

455

44

15

10

92

182

6

221

31

18

3

135

49
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Volgens Ir. de Haan van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
in Haren binden zware metalen zich uitsluitend aan de organische
stof. Hij vond het daarom jammer dat er geen organische stof gehaltes van het slib bepaald zijn. Wellicht had dit de relatief
grote verschillen tussen de monsters uit het polderland bij gebruik van de meeteenheid mg/kg droge stof kunnen verklaren.

Misschien kunnen de relatief hoge gehaltes op punt 794 verklaard
worden uit een relatief hoog % organische stof op dit punt. De
hoge gehaltes zware metalen op punt 794 toe te schrijven aan het
feit dat dit punt nogal dicht bij de spoorbrug en spoorlijn ligt,
die het Naardermeer doorkruisen, lijkt niet aannemelijk, aangeZien de N.S.

in het Naardermeer geen bermbespuitingen toepast.

Misschien kan het afgeven van koper door de elektrische bovenleidingen wel van invloed zijn op het kopergehalte in het bodem-

slib van dit punt (zie kaartje 1 op pag. 3).
Wanneer we tabel 1 op pag.
794, 811

10 bekijken,

zien we dat op de punten

en 801 de monsters vrijwel geheel uit slib bestonden.

Toevallig zijn de punten 794 en 811 de plaatsen, die in vergelijking met de punten 805, 809, 810 en 815 hoge gehaltes zware
metalen vertonen,.
Het bodemslib op punt 801 bezit steeds duidelijk hogere gehaltes
zware metalen dan het vergelijkbare monster 8.

Indien de aanwezig-—

heid van een dikke sliblaag wijst op een hoog % organische stof,
zou dit een aardige verklaring zijn voor de relatief hoge gehaltes zware metalen op de punten 794, 811 en 801. Echter ook is
het mogelijk, dat de zandverontreiniging, die bij een aantal bewerkingen optrad bij de monsters 810 en 815, de gehaltes lager
heeft doen uitkomen dan het geval zou zijn geweest zonder deze

zandverontreiniging (zie B.2.1, B.2.6 en tabel 1 op pag. 10).
Het is duidelijk dat slechts het introduceren van een nieuwe meeteenheid mg/kg organische stof bij verder onderzoek misschien al
deze vragen kan oplossen. Vooralsnog lijkt de meeteenheid mg/liter
nat bodemslib voor dit onderzoek een beter bruikbare meeteenheid
te zijn dan mg/kg droge stof. De interpretatie van de resultaten
is bij dit onderzoek in het eerste geval veel gemakkelijker en
ook sprekender dan in het tweede geval. Dit is natuurlijk nog geen
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bewijs voor de juistheid van de eerste benadering.
Uit de bodemkunde is bekend dat er bij bodemdeeltjes normaliter
een verband bestaat tussen de negatief geladen bodemdeeltjes enerZijds en de positief geladen tegenionen in het adsorbtiecomplex
anderzijds.

4ware metalen worden vanwege hun hoge positieve lading

extra sterk geadsorbeerd. Hiervan ook uitgaande voor bodemslib
zou men moeten kiezen voor de meeteenheid mg/kg droge stof. Echter
Bolt, Janse en Koenings schrijven in hun Syllabus Kandidaatscol-

lege Algemene Bodemkunde (4 ) dat men humus schematisch kan beschouwen als een vertakte kluwen polymeer met bepaalde functionele
groepen, Een aantal dezer groepen heeft zwak zure eigenschappen

d.w.Z% Zij kunnen protonen afsplitsen. De mate van dissiciatie
van deze groepen hangt dan af van de pH en van de pK (d.w.z. van
de aard van de omgevende groepen in de keten). Humus aldus deze
syllabus is dus een poly-electrolyt (althans bij voldoend hoge
pH) en fysisch-chemisch verwant aan de tegenwoordig synthetisch
bereide poly-electrolyten. De fysisch-chemisch aktieve groepen
Zijn voornamelijk carboxylgroepen en phenolgroepen,waarbij de
eerste een min of meer zwak zuur karakter hebben en de laatste
zeer Zwak zure OH-groepen leveren. Van dit schema uitgaande zou
men zeggen dat dus kennelijk het verband tussen negatief geladen
deeltjes en positief geladen tegenionen in het adsorptiecomplex,
zZoals dat voor bodemdeeltjes bestaat, voor humus en waarschi jnlijk
ook bodemslib kennelijk lang niet zo sterk opgaat. De meeteenheid
mg/liter nat bodemslibcheea dan nog helemaal niet zo gek Zijn.
Even verderop staat ervin de bedoelde syllabus dat er gebleken is,
dat bepaalde zwaar metaal ionen selectief kunnen worden vastgelegd
als gevolg van bepaalde daarvoor geschikte configuraties in de

keten ( chelaat—binding).
Onder B.2.1. werd gesproken over zware metalen onderzoek in Zweedse

meren door de Universiteit van Lund (2%+3). Men onderzocht 2 Zweedse
meren te weten Trummen en Hinnasjén op stratificatie van zware

metalen met behulp van een nieuw type bodemhapper (!/ ). Van het
meer Trummen was bekend dat het in de loop der tijd verontreinigd Was
door bepaalde lozingen op het meer. Als referentie koos men het
meer Hinnasjon, omdat dit meer geen verontreinigende invloed had
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ondergaan. De kaartjes 3A en 3B op pag.37 geven enige resultaten.
De punten Huvudsjén en Skirviken liggen in het meer Trummen.
Huvudsjén is een duidelijk verontreinigd punt. Heel duidelijk is
te zien dat er bij Huvudsj8n voor koper,zink en lood sprake is
van stratificatie van zware metalen door verontreiniging.

In het

meer Hinnasjén is er geen sprake van stratificatie van deze zware
metalen. Vergelijken we het "natuurlijk" kopergehalte van het sediment van Hinnasjén met het kopergehalte in het bodemslib van
punt 794,dan is dit voor het Naardermeer duidelijk hoger. Ook
voor lood is dit het geval. Echter de chroom— en nikkelgehaltes

in het sediment van het meer Trummen bij punt A (= Huvudsjén),waar
geen sprake is van stratificatie van deze elementen,verschillen

niet zo veel van de chroom— en nikkelgehaltes van punt 794 in het
Naardermeer. Vergelijking van de gehaltes in het Naardermeer met
de gehaltes in deze Zweedse meren is echter uiterst gevaarlijk.
De monstername was bij beide onderzoekingen totaal verschillend,
de oxidatiemethode was anders en in deze Zweedse meren heeft een
rustige sedimentontwikkeling plaats,wat in de ondiepe Nederlandse
meren niet het geval is. Bovendien kunnen de sedimenten afhankelijk
0.&. van de plaats en de manier van ontstaan gemakkelijk sterk
verschillen wat betreft de gehaltes zware metalen erin. Dit is b.v.
al te zien wanneer we het koper— en loodgehalte in het sediment van
het meer Hinnasj6n vergelijken met die van Huvudsj6n op grotere
diepte.

Awd. de Groot van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren
heeft veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van zware metalen
in de Nederlandse Delta.
landse milieu"

In de TNO-publicatie "Koper in het Neder-—

(14) wordt door de Groot " gschuppe een overzicht

gegeven van de kopergehaltes in het sediment van de Rijn, Maas,
schelde en Eems. Ook wordt in dit artikel de mobilisatie van de
zware metalen,die aan het slib zitten dat door de rivier wordt
meegevoerd,besproken. Deze mobilisatie treedt op,zodra de slibdeeltjes het getijdegebied bereiken. Verder geven deze auteurs kopergehaltes van verschillende uiterwaarden op. Helaas zijn de resul-

taten van deze en soortgelijke onderzoekingen van de Groot niet te
vergelijken met onze resultaten. Dit komt door de.totaal verschil-
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lende opzet van beide onderzoekingen. De Groot verstaat onder
slib alle bestanddelen met een diameter kleiner 16 micron.

Zijn

onderzoekingen wijzen uit,dat de zware metalen zich hechten aan
de slibfractie bestaande uit slibdeeltjes kleiner 16 micron.
Dit kon afgeleid worden uit het rechtlijnige,positieve verband,
dat steeds gevonden werd tussen het gehalte aan een bepaald metaal
en het aantal slibdeeltjes in de monsters met een diameter kleiner
16 micron. De gehaltes,die de Groot opgeeft, komen tot stand door
het gehalte aan een bepaald metaal van de slibfractie met deeltjes
kleiner 16 micron te extrapoleren naar 100% d.w.z. alsof het ge-

hele monster bestond uit slibdeeltjes kleiner 16 micron.
in aansluiting op ons eigen zware metalen onderzoek heeft het
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) op ons verzoek enige
koperanalyses van bodemslibmonsters verricht. Het ging hier om de

monsters 811,812,815,539 en 540 (zie kaartje 1 op pag.3). Punt 540
ligt in een slootje,dat de verbinding vormt tussen 't Groote Meer
en de Hoofdtocht.
De analyse werd uitgevoerd volgens het voorschrift in de 13£ druk

van de Standard Methods (1971). Wat "kracht" betreft zal deze
methode wel ongeveer overeenkomen met de oxidatie zoals die door
ons toegepast is.

Op de punten 539 en 540 was het kopergehalte 40 mg/kg droge stof,
op de punten 811 en 812 20 mg/kg droge stof en op punt 815 30 mg/kg
droge stof. Opmerkelijk is dat in het Naardermeer weer hogere
kopergehaltes gevonden dan in het bodemslib uit het polderland (

zie

ook tabel 6 op pag.34). De punten 539 en 540 bezitten echter een
lager kopergehalte dan punt 794. Misschien kan dit verklaard worden uit de verschillende samenstelling van het bodemslib. Op punt

539 bestond het bodemslib nl. volgens mij uit zand met wellicht
wat klei. Het monster op punt 540 bevatte daarnaast ook wat slib.
Monster 794 bestond echter vrijwel geheel uit slib (zie tabel 1 op

pag.10).

Het kopergehalte van 20 mg/kg droge stof van monster 811,dat vrijwel geheel uit slib bestond,komt goed overeen met dat van 24 mg/kg
droge stof uit tabel 6. Uit tabel 1 blijkt dat ook bij de eerste
monstername monster 811 vrijwel geheel uit slib bestond.
Echter het kopergehalte van 30 mg/kg droge stof van monster 815
verschilt sterk van dat van 4 mg/kg droge stof uit tabel 6. Ook
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hier kan de oorzaak weer zijn een andere samenstelling van beide
podemslibmonsters. Terwijl uit tabel 1 blijkt dat van monster 815
naast slib ook zand werd geoxideerd,was dit niet het geval bij de

koperbepaling,die door WMN werd uitgevoerd. Daarnaast hebben het
waarschijnlijk te hoge droge stof gehalte en s.g. van monster 815,
ontstaan door zandverontreiniging (zie B.2.6),de gehaltes zware
metalen voor dit punt,uitgedrukt in mg/kg droge stof, lager doen
uitkomen dan het geval zou zijn geweest zonder deze zandverontrei-

niging (zie C.1.4).
C.1.5. De zinkgehaltes en de gehaltes zware metalen op punt 281.
De zinkmetingen waren in het algemeen niet betrouwbaar wegens de
mogelijkheid van het afgeven van zink door het gebruikte glaswerk

(zie C.1.1 en 6.1.2). Eechter van enige monsters kunnen toch betrouwbare resultaten worden vermeld,zij het dat de zinkgehaltes van
die monsters tussen een minimum— en een maximiumwaarde liggen. Bij
pedoelde monsters (801,7 en 6) waren de zinkconcentraties in de

extracten hoog, De duplo's bleken niet of nauwelijks van elkaar
te verschilien. Ofschoon de blanco's verontreinigd waren met zink,
waren de zinkconcentraties in de blanco's toch nog aanzienlijk
lager dan de zinkconcentraties in de extracten van de monsters

801,7 en 6. Wanneer men nu de concentraties in de blanco's aftrekt
van de concentraties in de bodemslibextracten,komt men uiteindelijk
uit op een minimum zinkgehalte van het slib op die punten. Ervan
uitgaande dat het glaswerk,dat men gebruikte bij de behandelingsmethode van deze 3 monsters,geen zink heeft afgegeven i.t.t. het
glaswerk dat men gebruikte bij de blancobepaling,een veronderstel-—
ling die aannemelijk is,omdat de duplo's der monsters niet of
nauwelijks verschilden,moet men geen correctie toepassen voor
de zinkconcentraties in de blanco's. Op die manier komt men dan
uiteindelijk uit op een maximaal zinkgehalte van het bodemslib op
die punten.
Tabel 7 laat de resultaten van de zinkmetingen van de monsters

801,7en 6 zien.
Tabel 7 t+ Minimum- en maximumzinkgehaltes van de monsters 801,7 en 6,

uitgedrukt in mg/liter nat bodemslib en mg/kg droge stof.
mg/liter nat bodemslib
801
T

6

50-70
160-175

87,5-115

mg/kg droge stof
6 30—875
570-625

250-330

-A1-

In vergelijking met de andere metalen (zie tabel 2 op pag.20 en
tabel 6 op pag.34) zijn de zinkgehaltes in deze 3 monsters verre-—
weg het hoogste. Dit sluit aan bij de resultaten van het wateronderzoek (zie C.2.). Uit dit wateronderzoek blijkt dat het metaal
Zink in vergelijking met de andere onderzochte metalen in de
hoogste concentraties voorkomt.
Monster 281 was een mislukt monster (zie C.1.1.). De gehaltes
op dit punt mogen niet vergeleken worden met de gehaltes op de

punten 8,801,7 of 6,omdat bij deze zeer verdunde slibsuspensie
het droge stof gehalte slechts 1,3% was (zie tabel 1 op pag.10).
Tabel 8 laat de resultaten van de metingen voor monster 281

zien.

fabel 8: De gehaltes zware metalen in monster 281,uitgedrukt in

mg/liter verdunde slibsuspensie en mg/kg droge stof.

g/liter
verd.

Ni

Co

Cd

Cr

Cu

Pb

1

1,4

0,2

3

1,6

0,5

231

123

38

slibsusp.

mg/kg droge stof.

17

108

15

Of Naarden International B.V. mogelijk een bijdrage levert tot
de verontreiniging met zware metalen van het grachtensysteem van
Naarden,blijft dus voorlopig nog een open vraag.
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C.2. De concentraties zware metalen in water.

Diagram 5 op pag.43 en tabel 9 op pag.44 geven een overzicht van
de resultaten van het wateronderzoek. De bepalingen zijn uitgevoerd met een A.A.S. door het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland. De arseenmetingen zijn niet uitgevoerd met een
A.A.S.,maar volgens een analytische methode. Voor de metingen
werd het water gefiltreerd.

In het geval van het element chroom

werd slechts het zeswaardig chroom gemeten.
Bij bestudering van de meetresultaten valt allereeerst op,dat de
concentraties in het water veel lager zijn dan in het slib. Vergelijken we tabel 2 op pag.20 met tabel 9 op pag.44 dan zien we,
dat er op overeenkomstige punten sprake is van ophopingsfactoren
voor het bodemslib,die er niet om liegen. Voor lood,cadmium en

chroom zijn de ophopingsfactoren veel groter dan 1000, voor koper
ligt de ophopingsfactor meestal duidelijk onder de 1000, De ophopingsfactor voor chroom is eigenlijk niet relevant, omdat bij
het bodemslibonderzoek totaal chroom werd bepaald, terwijl men
zich bij het wateronderzoek richtte op het zeswaardig chroom.

Verder valt op dat de trend in de uitkomsten, zoals die zich voor~

deed bij het slibonderzoek ( zie C.1.3.) bij dit wateronderzoek
niet of nauwelijks uit de verf komt. Alleen voor het metaal koper

vinden we iets van die trend terug. Ervan uitgaande dat in Neder~
landse oppervlaktewateren een koperconcentratie van + 20 ppb als

"normaal" beschouwd moet worden (# ), moet men de hoge concentraties op de punten 281 en 6 wijten aan koperverontreiniging.
De koperconcentraties in de Karnemelksloot op de punten 8 en 801
vallen echter nauwelijks op in vergelijking met sommige watermonsters uit het polderland,
De arseenmetingen worden niet besproken bij gebrek aan vergelijkpare gegevens,
De kwikconcentraties leveren een verrassend beeld op. De kwikcon~
centraties in het polderwater zijn niet alleen relatief, maar ook
absoluut gezien bijzonder hoog. Als men bedenkt dat de concentra-

ties opgelost kwik in het vierde kwartaal van 1972 in de grote
Nederlandse rivieren, die allen verontreinigd zijn met zware me—

talen, kleiner waren dan 1 ppb (29 ), vraagt men zich af wat er
aan de hand is b.v. op de punten 811, 806 en 780, In de TNO~publieatie "Kwik in het Nederlands milieu" geeft A.W.Fonds in zijn
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- 44 Fabel 9.

De concentraties zijn uitgedrukt in mg/m (ppb).
Pb

ca

Cu

Zn

Hg

As

0,1

42

779

10

0,3

42

12

30

0,7

5

780

6

0,2

<2

4

23

2,0

<2

806

11

0,2

<2

9

29

2,5

15

809

5

0,3

<2

3

20

1,1

5

811

8

0,3

<2

12

27

2,5

£2

8

10

0,5

<2

16

26

1,6

8

801

4

0,4

£2

14

31

1,0

<2

281

10

0,4

42

32

30

0,1

3

7

10

0,3

42

22

30

1,2

{2

794

5

Cr(6)

5

12

0,3

afw.

- 45 artikel " Kwik in de Nederlandse oppervlaktewateren" voor een
aantal land- en tuinbouwgebieden 0,1 ppb als mediaan totaal

kwikgehalte voor 1970 op (/3 ). In 1969 was dit 0,5 ppb. Deze
concentraties zijn veel lager dan die van het polderwater aan
de oostoever van de Wijde Blik, ondanks het feit dat het bij
het onderzoek van Fonds totaal kwikgehaltes betreft. Nu beoefent men in het gebied aan de oostoever van de Wijde Blik geen

land=- of tuinbouw, maar veeteelt. In de literatuur vindt men
vele gegevens over het gebruik van kwik in de land- en tuin-

bouw (22 +26 +3}

). Hieruit blijkt dat kwikverbindingen

in de land- en tuinbouw inderdaad veel worden of werden toege—

past o.a. als schimmelontsmettingsmiddel, voor de zaaizaadont—
smetting, voor de ontsmetting van knollen en bollen en voor de
grondontsmetting., Het is me echter niet duidelijk geworden,
waarvoor veehouders deze middelen zouden willen gebruiken.

Scholte Ubing noemt in zijn werkrapport A 60 op pag. 16 het
gebruik van anorganische kwikverbindingen o.a. als grondont—

smetters voor gazons, sportvelden en golflinks. Wellicht is dit

een aanknopingspunt. De kwikconcentraties op de punten 8, 801
en 7 zijn eveneens hoog.

De lood—-, cadmium-, chroom—- en zinkconcentraties zijn moeilijker
te beoordelen. Slechts de cadmiumconcentratie op punt 6 is waarschijnlijk toe te schrijven aan cadmiumverontreiniging. De concentratie opgelost cadmium in het vierde kwartaal van 1972 in de
monding van de Maas was b.v. 0,9 ppb en bij de Rijn te Lobith

1,5 ppb.
Wat betreft de andere cadmiuniconcentraties, de lood-, chroom— en
zinkeoncentraties is het moeilijk uit te maken of hier sprake is
van normale waarden of van verontreiniging. Dit geldt ook voor de

koperconcentraties in het water van Naardermeer en polderland en
voor de kwikconcentratie op punt 794 in het Naardermeer. In de
literatuur is er weinig eenstemmigheid wat betreft de "natuurlijke"
concentraties zware metalen in water. Genoemd werden reeds enige
concentraties zware metalen, die Bowen opgeeft voor het zoete water en zeewater ( zie tabel 5 op pag. 25). Volgens het "Report of
the Comittee on Water Quality Criteria" zijn de natuurlijke con-

centraties zware metalen in zeewater de volgende(23

):

-46Tabel 10: Natuurlijke concentraties zware metalen in zeewater
volgens "the Comittee on Water Quality Criteria (23),

uitgedrukt in mg/m>(ppb).

Pb
Cd
Cr
Ni

0,03
0,04
0,05
0,54

As
Cu
Zn

3
3
1,3-10

N.B. Niet alle concentraties zware metalen zijn in tabel 10 weergegeven.
Voor een aantal elementen wijkt tabel 10 sterk af van de concentraties zware metalen in zeewater in tabel 5 (pag.25) volgens
Bowen,
Terwijl Bowen (tabel 5 ) voor het zoete water hogere concentraties zware metalen opgeeft dan voor het zeewater,komt Scholte Ubing
in zijn Syllabus zware metalen (23) tot een andere conclusie. Volgens hem bevat juist het oppervlaktewater lagere concentraties
zware metalen dan het zeewater. Hij komt tot deze conclusie door
de natuurlijke concentraties zware metalen in zeewater,zoals weergegeven in bovenstaande tabel 10 te vergelijken met de gem. natuurlijke concentraties zware metalen in rivierwater,dat naar Lake Mi-

chigan (VS) afstroomt (22). Onderstaande tabel 11 geeft enige van
deze bijzonder lage concentraties weer,
Tabel 11: Natuurlijke concentraties zware metalen in rivierwater,

dat naar Lake Michigan (VS) afstroomt (23),uitgedrukt
in mg/m>(ppb) .

Cr
Co
As
Ni

0,001
0,0002
0.002
0,0003

Pb
Cu
zn
Ca

0,003
0,007
0,02
+ 0

De Werkgroep "Het Groene Hart van Holland" van de Vrije Universiteit,die onderzoek doet naar de concentraties zware metalen in de
polderwateren rond Mijdrecht,noemen concentraties zware metalen
hoog als ze hoger zijn dan de in onderstaande tabel 12 weergegeven

waarden (I}).
Tabel i2:

De concentraties zijn uitgedruct in mg/m>(ppb).

Po

5

Cu

25

Co

50

an

100

Cd

10

Ni

715

Cr

25

Hg

1
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Daarentegen maken Horvath e.a&.

in hun studie naar de invioed van

de landontwikkeling in de Florida Everglades op de concentraties
zware metalen in het Barron River Canal en een baai voor de kust,
waar dit kanaal in uitmondt,zich zorgen bij soms veel lagere
concentraties dan de genoemde in tabel 12 van de vorige pagina (IS).

Of met de plaatselijke "dijkskwel" van de Karnemelksloot naast
allerlei andere anorganische stoffen ook zware metalen naar de
bufferzéne voor het Naardermeer getransporteerd worden,kan aan
de hand van deze metingen niet met zekerheid worden bevestigd
noch ontkend. Helaas bleken nl. achteraf alle monsterpunten van
het wateronderzoek,die in de bufferzéne waren gepland,ofwel in
of te dicht bij de gebiedjes te liggen,waar het lekwater uit de
Karnemelksloot een duidelijk verontreinigende invloed uitoefent

op de kwaliteit van het polderwater (zie kaartje 2 op pag.30).
Bij verder onderzoek verdient het aanbeveling om speciaal ook
in die stroken,waar slechts schoon kwelwater uit de Gooise heuvelrug opkomt,het water te onderzoeken op zware metalen. Eventuele
duidelijke verschillen in concentraties zware metalen tussen het
water in de stroken,waar het kwelwater uit de Gooise heuvelrug
niet verontreinigd wordt door lekwater uit de Karnemelksloot,
en de stroken,waar het lekwater een sterke invloed uitoefent op
de kwaliteit van het polderwater,kunnen een bevestigend antwoord
geven op de vraag of met de plaatselijke "dijkskwel" ook zware
metalen naar de bufferzéne en via de bufferzéne naar het Naarder-—
meer worden getransporteerd. Ook het grondwater zou moeten worden
onderzocht in de gebiedjes,waar de dijk van de Karnemelksloot lekt.
Daarnaast verdient het ook aanbeveling om meer watermonsters uit
het Naardermeer te onderzoeken om te zien of het water van de Wijde
Blik hogere concentraties zware metalen bevat dan Veertig Morgen
en 't Groote Meer. Ook zou het interessant zijn om in de andere
polders rondom het Naardermeer,waar geen lekkende KarnemelkKsloot
is,het water op zware metalen te onderzoeken,ofschoon hier het
probleem opduikt in hoeverre het water in de andere polders verontreinigd is met zware metalen,die met voedingswater van elders
worden aangevoerd. Echter in dit opzicht gunstige monsterpunten
zijn misschien gelegen in de sloten in de Nieuwe Keverdijkse Polder(zie kaartje 1 op pag.3),die dicht tegen de meerkade aanliggen
en veel schoon kwelwater uit het Naardermeer ontvangen.

-48Misschien kan ook nuttig vergelijkingsmateriaal verkregen worden
door in gebieden in Nederland,waarvan redelijkerwijze kan worden
aangenomen,dat ze niet of nauwelijks verontreinigd worden en werden met zware metalen via welk medium dan ook (lucht,grondwater etc.),
het water in de meren en sloten te onderzoeken op zware metalen,
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Samenvatting

1) Bodemslibonderzoek.
Een aantal bodemslibmonsters uit het Naardermeergebied werd onderzocht op
zware metalen., Het doel hiervan was om te zien of de biologische achteruitgang van het zuid-oostelijke gedeelte van het Naardermeer (Wijde of bovenste Blik geheten) veroorzaakt zou kunnen worden door aanvoer van zgware
metalen vanuit een ervéddér gelegen bufferzéne, die voor een belangrijk deel
afwatert op de Wijde Blik. Verondersteld werd dat de zware metalen in het
water van de bufferzéne terecht zouden kunnen komen door aanvoer vanuit
een aangrenzend verontreinigd boezemwater (Karnemelksloot geheten). Deze
Karnemelksloot vertoont nl. plaatselijk lekkages, waardoor het water in de
bufferzéne verontreinigd wordt. De keuze der monsterpunten was als volgt:
5 monsters in de bufferzéne aan de oostoever van de Wijde Blik, 2 monsters
in de Karnemelksloot, 3 monsters in of dicht bij het grachtensysteem van
Naarden., Tenslotte werd 1 monster uit het Naardermeer onderzocht. Dit punt
(nr.794) werd beschouwd als "normaalpunt" voor alle bodemslibmonsters. Punt

794 ligt nl.in een verbindingssloot tussen 2 gedeeltes van het Naardermeer,
Veertig Morgen en 't Groote Meer, die beiden nog een goede waterkwaliteit
bezitten,

De zware metalen werden uit het slib vrijgemaakt door oxidatie met KMn0 ,
in salpeterzuurmilieu.
De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het bodemslib van de Karnemelksloot en van de monsterpunten in en dicht bij het grachtensysteem van
Naarden verontreinigd is met zware metalen. Van de gehaltes zware metalen
in het bodemslib van de sloten van de bufferzéne en in het sediment van

punt 794 in het Naardermeer kan op dit moment niet met zekerheid worden gezegd of hier sprake is van verontreiniging of van "normale" waarden voor
het Naardermeergebied. Wel werd via een eenvoudig schema getracht aannemelijk te maken dat bodemslib altijd een zekere hoeveelheid zware metalen zal
bevatten. Uitgaande van dit schema zijn hierbij belangrijk: bodemerosie,af—
gestorven planten,de lucht en het (grond)water.
Een aantal aanbevelingen werd gedaan voor het geval men van plan is verder
te gaan met dit bodemslibonderzoek. Bij deze aanbevelingen werd uitgegaan
van een aantal gedachten en feiten, waarvan de belangrijkste in deze samen—
vatting worden vermeld:
a) het Naardermeer ligt niet ver van steden met verschillende soorten
milieuverontreiniging o.a, luchtverontreiniging, waardoor wellicht de gehaltes zware metalen in het bodemslib in dit gebied hoger zijn dan in
andere, meer "ongestoorde" gebieden van Nederland.
b.1.) de monsterpunten in de bufferzéne aan de oostoever van de Wijde
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Blik bleken achteraf helaas allen in of te dicht bij de gebiedjes
te liggen,waar het lekwater uit de Karnemelksloot zijn invloed uitoefent op de kwaliteit van het water in de bufferz6éne.

In de stroken

van deze bufferzéne,waar slechts schoon kwelwater uit de Gooise heuvelrug opkomt,bevat het bodemslib in de sloten misschien minder
zware metalen dan de nu onderzochte monsters,hetgeen een aanwijzing
zou Zijn dat met de plaatselijke "dijkskwel" van de Karnemelksloot
naast allerlei andere anorganische stoffen ook zware metalen in het
polderwater en het slootbodemslib terecht komen. Ook het grondwater
zou moeten worden onderzocht op die plaatsen,waar de dijk van de

Karnemelksloot lekt.
b.2.) ook in de andere polders rond het Naardermeer,waar geen lekkende
Karnemelksloot invloed uitoefent op de kwaliteit van het polderwater,
zouden bodemslibmonsters moeten worden onderzocht,die dan wellicht
als "normaalpunten" zouden kunnen worden gebruikt voor de monsters
in de poldersloten in het gebied aan de oostoever van de Wijde Blik.
Hier rijst echter de vraag in hoeverre de voeding van dit polderwater
met water van elders een verontreiniging met zware metalen van water
en bodemslib tot gevolg heeft. Echter in dit opzicht gunstige monsterpunten zijn misschien gelegen in de sloten in de Nieuwe Keverdijkse
Polder,die dicht tegen de meerkade aanliggen en veel schoon kwelwater
uit het Naardermeer ontvangen,
c) aangezien de Wijde Blik het gedeelte van het meer is,waarvan men
vreest dat het door aanvoer van bepaalde stoffen zoals b.v.

zware

metalen in biologisch opzicht is achteruitgegaan,is het logisch dat
wordt onderzocht of het sediment in de Wijde Blik hogere gehaltes
zware metalen bevat dan het sediment in Veertig Morgen en 't Groote
Meer. Beide laatstgenoemde gedeeltes van het Naardermeer bezitten
nog een goede waterkwaliteit.
d) uit Zweeds onderzoek is gebleken dat men met behulp van een nieuw
type bodemhapper kan nagaan of er sprake is van stratificatie van
zware metalen in het sediment van meren. Aangezien in het ondiepe
Naardermeer geen rustige sedimentontwikkeling plaats heeft i.t.t.
de diepe Zweedse meren,zal deze methode van onderzoek voor het Naar—
dermeer waarschijnlijk niet goed bruikbaar zijn. Het blijft echter
een voordeel dat men met dit nieuwe type bodemhapper ook het slib
in de bovenste lagen goed kan bemonsteren,hetgeen met de bij dit
onderzoek gebruikte bodemhapper beslist niet mogelijk was.

-51e) uit dit onderzoek bleek dat bij gebruik van de meeteenheid mg/lit.
nat bodemslib de resultaten veel gemakkelijker te interpreteren waren
dan bij gebruik van de meeteenheid mg/kg droge stof. De vraagtekens
die hieromtrent nog bestaan kunnen misschien weggenomen worden
door bij verder onderzoek naast de bovengenoemde 2 meeteenheden,die
bij dit onderzoek gebruikt werden,

een derde meeteenheid te intro-

duceren nl. mg/kg organische stof.

2) Wateronderzoek.
Op de meeste punten waar bodemslib werd onderzocht op zware metalen,
werd ook het bovenstaande water geanalyseerd. Daarnaast werden enige
watermonsters uit de bufferzéne onderzocht van plaatsen,waar geen
slibmonsters waren genomen,
De concentraties zware metalen in het water waren veel lager dan
de gehaltes in het bodemslib. Ophopingsfactoren van meer dan 1000
waren geen zeldzaamheid.
Opvallend was verder dat de trend in de getallen,die bij het bodemSlibonderzoek bij gebruik van de meeteenheid mg/liter nat bodemslib
steeds duidelijk aanwezig was en wees op verontreiniging van zZware
metalen van het bodemslib van Karnemelksloot,grachtensysteem van
Naarden en Naardertrekvaart,bij het wateronderzoek voor de meeste
metalen ontbrak. Slechts voor het element koper bleek het mogelijk
een tweetal punten aan te wijzen,waar sprake moet zijn geweest van
koperverontreiniging. Deze punten zijn gelegen in het grachtensysteem
van Naarden en zeer dicht erbij in de Naardertrekvaart. De kwikconcentraties in het onderzochte polderwater zijn hoog,zelfs hoger dan de
concentraties opgelost kwik in de grote Nederlandse rivieren zoals
Maas en Rijn,die allen verontreinigd zijn met zware metalen. Of de
aanwezigheid van veeteeltbedrijven in de bufferzéne de oorzaak is van
deze hoge kwikconcentraties is nog niet duidelijk. De cadmiumconcentratie op punt 6 in de Naardertrekvaart is waarschijnlijk toe te
schrijven aan verontreiniging.
Wat betreft de andere cadmiumconc.,de lood-,chroom— en zinkconc. is
het moeilijk om uit te maken of hier sprake is van"normale"waarden
of van verontreiniging. Dit geldt ook voor de koperconc. op punt 794
in het Naardermeer en in de poldersloten van de bufferzéne evenals

voor de kwikconcentratie op punt 794 in het Naardermeer.
In de literatuur werden verschillende gegevens gevonden over welke
concentraties zware metalen men moet beschouwen als "normale" of

-52"natuurlijke" concentraties voor zeewater en zoet water. Echter bij
de verschillende auteurs bleek hieromtrent weinig eenstemmigheid
te bestaan.
Ook voor het wateronderzoek werden een aantal aanbevelingen gedaan
voor het geval men wenst verder te gaan met dit onderzoek. Deze

komen overeen met de aanbevelingen @),b.1),b.2.) en c) voor het
podemslibonderzoek onder 1) van deze samenvatting,met dien verstande
dat men de woorden bodemslib en sediment moet vervangen door het
woord water.
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