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3.- SAMENVATTING
In het kader van een mi 1ieu-effecten inventarisatie 
die wordt uitgevoerd i.v.m. de verdieping van de 
Westerschelde vaarroute, is de bodem van twee gebieden 
in de Westerschelde monding bemonsterd in 
september-oktober 1985. Het betreft het gebied "De 
Spleet" en een raai aan de westzijde van de Vlakte van 
de Raan (Sl-Raai).
In beide gebieden is voor de bemonstering de opper- 
vlaktelaag van 0-15 cm diepte t.o.v. het "maaiveld" 
genomen.
De bodemmonsters zijn geanalyseerd op de zware me
talen: Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd en Co. De componenten P, 
Fe, Mn, CaC03 en organische stof zijn ook bepaald.
Voor het gebied "De Spleet" zijn de zware metalen
gehalten gepresenteerd volgens de 50 % < 16 um, de
27 meq / 100 g en de < 63 um methoden. De resultaten 
die deze verschillende methoden hebben opgeleverd, zijn 
gebruikt voor de berekening van de onderlinge 
verhoudingen, hetgeen overigens geen constante omreke- 
ningsfactoren heeft opgeleverd. De 27 meq / 100 g
methode resultaten blijken, ais gevolg van de
berekeningswijze, sterk af te wijken van de resultaten 
van de andere twee methoden.
Van de Sl-Raai monsters waren de slibgehalten dermate 
laag dat alleen de < 63 um methode kon worden toege
past .
De gehalten langs de Sl-Raai blijken over het algemeen 
lager te zijn dan in het gebied "De Spleet". M.b.v. 
éénzijdige variantie analyse is bepaald voor welke 
componenten de twee gebieden significant van elkaar 
verschi1len.
Voor de Sl-Raai bestond er de verwachting dat de gehal
ten hoger zouden zijn in de buurt van de baggerspecie- 
dumpingsplaats "SI". Dit blijkt voor geen van de 
componenten het geval te zijn.
Binnen het gebied "De Spleet" blijkt dat de < 63 um 
gehalten nagenoeg uniform verdeeld zijn. Vergelijking 
met de 50 % < 16 um gehalten van het gebied "De Spleet" 
met de 50 % < 16 um gehalten van de Westerschelde bodem 
op enkele lokaties van Antwerpen tot de Vlaamse Banken 
in 1984 geeft aan dat de gehalten in het "De Spleet" 
gebied onderdeel uitmaken van een tendens van zeewaarts 
afnemende gehalten. Alleen het Pb gehalte blijkt 2 
maal hoger te zijn dan het gehalte dat de tendens lijn 
voor het gebied "De Spleet"in 1984 aangeeft.
Pb blijkt de enigste component te zijn waarvan het 
gehalte duidelijk boven de natuurlijke achtergrond 
waarde uitkomt alswel de streefwaarden die voor ondei—  
waterbodems in de Nederlandse zoute wateren zijn ge
steld. Deze verhoogde Pb concentratie is echter dermate 
gering dat gesteld mag worden dat het ecosysteem van 
het gebied "De Spleet" niet in negatieve zin hierdoor
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beïnvloed, zal zijn. Langs de Sl-Raai zijn er ook geen 
componenten die zo'n negatieve invloed zouden kunnen 
hebben.
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5.- INLEIDING
Ais onderdeel van de verdieping van de Westerschelde 
zal de Wielingen en de Scheur worden uitgebaggerd 
(Lit. 15, Fig. 1).
Voor de baggerspecie heeft men een nieuwe stortlokatie 
op de Vlakte van de Raan op het oog die ca 15 km ten 
westen van Vlissingen is gelegen. Sinds 21/03/85 draagt 
deze lokatie de naam: "De Spleet" (Stronkhorst,
persoonlijke mededeling).
Indien tijdens het dumpen het maximum van de bergings- 
capaciteit van dit nieuwe dumpingsgebied wordt bereikt 
dan zal worden uitgeweken naar de al bestaande stort- 
lokatie "SI" nabij Zeebrugge. Deze stortlokatie "SI" 
komt vanwege de te grote afstand niet in aanmerking 
voor dumping van alle bij de verdieping vrijgekomen 
baggerspecie.
Voor de geplande stortlokatie wordt een milieu-effecten 
inventarisatie uitgevoerd waarvoor o.a. ter ver
gelijking ook een raai in noordoostelijke richting 
vanaf de stortplaats "SI" is opgenomen (Sl-Raai). Deze 
inventarisatie betreft een project van RWS-DGW-WS-DeIta 
waarbij de afdelingen AOME en AOB participeren.
In september en oktober 1985 zijn beide gebieden 
bemonsterd. Voor het gebied "De Spleet" is hiermee een 
uitgangssituatie vastgelegd.
De mi 1ieu-effecten inventarisatie bestaat voor wat be
treft de bodem en bodemdieren uit 4 deelonderzoeken in 
beide gebieden en wel:
- het macrozoöbenthos,
- de meiofauna,
- de bodemsamenstelling en
- de zware metaal gehalten van de bodem.
In deze notitie wordt verslag uitgebracht van het 
laatstgenoemde deelonderzoek. Van de bodemsamenstelling 
is reeds verslag uitgebracht in de Notities 
GWAO-86.427 en GWAO-86.428. De overige deelonderzoeken 
van de milieu-effecten inventarisatie betreft (naast 
het onderzoek naar de bodemsamenstelling en het bodem- 
leven) onderzoek naar de vogels, de vissen, de water- 
kwalitiet, etc. De resultaten zijn gecompileerd in de 
nota: "Milieu effecten van de verdieping 48'/43'
Wielingen - Vlissingen (Lit. 14).
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6.- ONDERZOEKSGEBIED
6.1 Westerschelde monding
6.1.1. Slibgehalten in de bodem van de Westerschelde monding

Slib is de voornaamste drager van zware metalen en 
bepaalt derhalve de verspreiding ervan. Door de slib 
verspreiding te kennen, is tegelijk de verspreiding van 
de zware metalen bekend (even aangenomen dat de zware 
metalen concentraties van het slib binnen een niet al 
te groot gebied niet sterk variëren). In het kader van 
het project Voordelta bodem is ook de bodem van de 
Westerschelde monding onderzocht (Lit. 18). Hierbij is 
een slibkaart beschikbaar gekomen waarin voor de 
oppervlaktelaag van 0-15 cm is te zien wat de gehalten 
aan < 50 um zijn in de Westerschelde monding (Fig. 2). 
Hier volgt een korte beschrijving ervan:
- Het Westerschelde estuarium is slibrijker dan de rest 
van de Voordelta.
Op de Vlakte van de Raan zijn de hoge suspensie 
gehalten (Vink, persoonlijke mededeling), in de 
waterfase niet gerelateerd aan hoge slibgehalten in 
de bodem. Het slib wordt vanuit de omgeving over de 
vlakte getransporteerd, maar het verloop van de 
getij stroom in samenhang met de absolute grootte van 
de stroomsnelheid voorkomt dat er sedimentatie op
treedt. Hoge slibgehalten worden in de naaste omge
ving aangetroffen ais ook in enkele diepere ge
deelten van de vlakte. Daar is dat wel moge lijk om
dat tijdens de kentering het water er minder in bewe
ging is.

- De bodem van het gebied "de Spleet" blijkt de hoogste 
slibgehalten te hebben met een maximum van ca 85 %.

- Een sterke accumulatie vindt plaats voor de Belgische 
kust ter hoogte van de Binnen Paardenmarkt. Stro- 
mingsmodellen hebben aangetoond dat er een netto 
transport naar dit gebied plaats vindt.

- De baggerspecie die wordt verkregen bij het op diepte
houden van de Westerschelde vaarroute en de haven
van Zeebrugge wordt gedumpt op de stortingsplaats 
SI nabij Zeebrugge. Een hoog slibgehalte in de bodem 
aldaar is het gevolg.

- Of de hoge slibgehalten aan de westzijde van de
Vlakte van de Raan een noordoost gericht transport
van de op de SI stortingsplaats gedumpte baggerspecie 
impliceert, is niet zondermeer te zeggen. Het slib 
aldaar zou ook van de Vlaamse Banken afkomstig kunnen 
zijn, of een lokale oorsprong kunnen hebben.
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6.1.2. Bodemllgglng en morfologische veranderingen
Een beschrijving van het mondingsgebied van de 
Westerschelde qua bodemllgglng en morfologische pro
cessen, getij stromingen en golfklimaat wordt gegeven in 
Lit. 10. Hierin wordt voor het gebied "De Spleet" 
m.b.t. de bodemligging en de verandering van de 
bodemllgglng over de periode 1966-1982 (de Sl-Raai 
valt buiten het onderzoeksgebied van Lit. 10) de vol
gende beschrijvingen gegeven:

- Bodemligging van het gebied "De Spleet" in 1982/1983
De Spleet is een ondiepe geul die is gelegen aan de 
noordoever van de Wielingen, ten noorden van en even
wijdig aan het Carolusbankje en de Bol van Knokke (dit 
is tevens de zuidelijke begrenzing). Ais noordelijke 
grens is de zuidrand van de Vlakte van de Raan aan te 
houden.
De lengte van de geul (oost-west) bedraagt 7 à 8 km.
De breedte varieert van ca 2500 m (oost) afnemend tot 
ca 1000 m (west, ter hoogte van de Sluissche Hompels). 
Het niveau van het geulmidden verandert daarentegen 
weinig over de geul lengte: Tussen -9.5 m en -10.5 m
NAP. De bodemligging is over het algemeen vlak. In het 
westelijke deel zijn echter kleine bodemribbels aan
wezig (tot ca 0.5 m).

- Veranderingen in het gebied "De Spleet" over de 
periode 1966-1983

Het westelijk- en middendeel van "De Spleet" vertonen 
aanzanding over beschouwde periode (0.5 à 1.5 m). De 
noordoever kenmerkt zich door een variërende ligging en 
steilheid (vooral in het oostelijke gedeelte). In dit 
oostelijke deel wordt de geul smaller en ondieper 
(periode 1972-1982).
Voor wat betreft de getij stromingen blijkt dat het ge
bied "De Spleet" door zijn intermediare ligging tussen 
de Wielingen en de Vlakte van de Raan ook een inter
mediair stromingspatroon vertoont: In de Wielingen is
de stromingsrichting voornamelijk evenwijdig aan de 
geulas-oriëntatie terwijl op de Vlakte van de Raan de 
stromingsrichting continue varieert.
In het rapport wordt geen relatie gelegd tussen getij- 
stromingen, goIfk1imaatgegevens en de bodemligging. 
M.b.t. de stromingssterkte kan worden opgemerkt dat het 
gebied "De Spleet" door zijn relatief diepe ligging 
hydrodynamisch iets rustiger is dan de omgeving. Ook is 
de waterbeweging tijdens de kentering minder in 
vergelijking tot op de Vlakte van de Raan.
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- Korte beschrijving Sl-Raai
De Sl-Raai is gelegen aan de westzijde van de Vlakte 
van de Raan langs de 10 meter dieptelijn. Uit Lit. 18 
volgt dat in de periode 1970-1985 er hier nagenoeg geen 
sedimentatie dan wel erosie is opgetreden.
De netto stromingsrichting is hier noordoostelijk.

6.2 Sl-Raai en De Spleet
6.2.1 Stations
6. 2.1.1 Lokaties

- Sl-Raai
Vanaf de dumpingsplaats SI nabij Zeebrugge is een raai 
van ca 20 km lengte in noordoostelijke richting langs 
de 10 meter dieptelijn uitgezet. Op de raai zijn een 
25-tal stations regelmatig verspreid (Fig. 1). Op al 
deze stations zijn bodem- en bodemdierenmonsters ge
nomen. Op 8 van deze 25 stations is de meiofauna bemon
sterd en op 7 van deze 8 stations zijn bodemmonsters 
genomen t.b.v. zware metalen analyses.
Overwegingen bij de keuze van "de zware metaal sta
tions" waren:
- Dezelfde stations bemonsteren ais waar zowel het ma- 

crozoöbenthos ais de meifofauna werd öpgenomen 
(i.v.m. vergelijkingsmogelijkheden.).

- Achterhalen wat de invloed is van de dumpingsplaats 
SI op het gebied ten noordoosten ervan m.b.t. de 
zware metaal belasting.

- De Spleet
Ca 15 km ten westen van Vlissingen is een oost-west 
georiënteerd gebied van 5 bij 2 km bemonsterd. Hierin 
zijn een 31-tal bodem- en bodemdieren stations "at 
random" verspreid (30 geplande stations en één duplo). 
Op 8 van deze 31 stations is de meiofauna bemonsterd 
en op deze meiofauna stations zijn ook monsters genomen 
voor zware metalen analyses.
De overweging bij de keuze van de "zware metalen 
stations" was:
- Net zoals langs de Sl-Raai dezelfde stations 

bemonsteren ais waar het macrozoöbenthos en de 
meiofauna werd bemonsterd om in een later stadium de 
resultaten van de zware metalen analyses te kunnen 
vergelijken met de aangetroffen bodemdierpopulaties.
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- Coördinaten
Wat betreft de coördinaten behorende bij alle stations 
kan worden opgemerkt dat bij de dataverwerking gebruik 
gemaakt zal worden van de "aankomst coördinaten" van
wege het feit dat deze redelijk de werkelijke coördi
naten benaderen en compleet zijn (Appendix 2).

6. 2.1.2 Traject
Voor het te bemonsteren traject is de oppervlaktelaag 
van 0-15 cm diepte t.o.v. het "maaiveld" gekozen en 
wel vanwege de wens om de verontreinigingsgraad aan te 
kunnen geven voor het sediment waar de meeste 
bodemdieren zich in en op bevinden.
Bij andere zware metalen gehalten onderzoeken in zoute 
wateren (Lit. 1, 5, 7, 8, 9,) wordt ook wel de
oppervlaktelaag van 0 tot 5 cm bemonsterd. Het nadeel 
van deze beide benaderingen is dat meestal niet bij 
ieder station de sedimentatie/erosie snelheid (precies) 
bekend is, waardoor het tijdsbestek dat de bovenste 5 
cm, dan wel 15 cm, representeert, niet bepaald kan 
worden. Het aanpassen van de bemonsteringsdiepte in het 
streven om de tijdsbestekken constant te houden is al 
even problematisch. Bij bemonstering van de 0-5 cm 
oppervlaktelaag hoopt men echter dat het materiaal 
recent gesedimenteerd is (dan wel in direct contact 
staat met de waterfase) zodat de te bepalen veront
reinigingsgraad representatief is voor het moment van 
monstername.
Of deze redenering ook nog op gaat bij een oppervlakte 
laag van 0-15 cm mag betwijfeld worden. Derhalve zal in 
paragraaf 6.2.2.2 een schatting gemaakt worden van de 
bij de bemonsterde oppervlakte lagen behorende tijds
bestekken .
In Bijlage 1 zijn de 7+8 stations weergegeven met het 
symbool "RU" (overeenkomstig de instelling waar de 
analyses aan zijn uitbesteed). Links ervan staat het 
monsternummer. Rechts ervan staat de dikte in cm van 
het bemonsterde traject.

6.2.2. Veldgegevens
6.2.2.1 Diepte t.o.v. NAP

De diepten t.o.v. NAP zijn voor de geplande stations 
afge lezen van recente lodingskaarten. In Tabel 1 zijn 
deze diepten weergegeven. Uit Lit. 17 volgt dat de ge
middelde diepte van alle bodemstations langs de Sl-Raai 
10.8 m bedraagt. De bijbehorende standaard afwijking 
is 0.42 m. De gemiddelde diepte berekend a.d.h.v. de 7
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zware metaal stations diepten bedraagt 11.0 meter. De 
bijbehorende standaard afwijking bedraagt ook 0.42 
(Tabel 1).
De gemiddelde diepte in het gebied "De Spleet" berekend
a.d.h.v. alle bodemstations bedraagt 9.9 m. De bij
behorende standaard afwijking is 1.2 m. De gemiddelde 
diepte berekend a.d.h.v. de zware metalen stations be
draagt 9.38 m met een standaard afwijking van 1.21 m. 
Deze eerste twee steekproeven, respectievelijk deze 
laatste twee steekproeven komen dus redelijk met 
elkaar overeen.

6.2.2.2 Sedimentatie/erosie sinds 1970
Zoals de diepten t.o.v. NAP behorende bij de stations 
afgelezen zijn van recente lodingskaarten (1981-1985), 
zo zijn ook de diepten t.o.v. NAP afgelezen van 
lodingskaarten uit 1970 (Lit. 17).
Het verschil tussen de diepten uit 1970 en uit 
1981-1985 geeft aan hoeveel er gesedimenteerd dan wel 
geërodeerd is op ieder station gemiddeld over de laat
ste ca 15 jaar.
Langs de Sl-Raai is er gemiddeld voor alle station 
slechts 0.02 meter gesedimenteerd. De bijbehorende 
standaard afwijking bedraagt 0.34 m. (Berekend a.d.h.v. 
alleen de zware metaal stations zijn deze waarden 
respectievelijk -0.07 en 0.32 m).
In het gebied "De Spleet" bedraagt de gemiddelde erosie 
0.03 m. De bijbehorende standaard afwijking bedraagt 
0.63 m. (Berekend a.d.h.v. alleen de zware metaal 
stations zijn deze waarden respectievelijk +0.13 en 
0.65 m).
Uitgaande van lineaire sedimentatie snelheden tussen de 
lodingen in 1970 en de meest recente lodingen en in de 
periode daarna, wordt het theoretische tijdsbestek 
behorende bij de bemonsterde oppervlaktelaag van 0-15 
cm gegeven door:

d / V = t (1)
waarin: d = dikte van de bemonsterde laag (0.15 m) ,

V = sedimentatie snelheid (m/jaar),
t = tijdsbestek waarin de oppervlakte laag van

0-15 cm is gesedimenteerd.
De sedimentatie snelheid volgt uit de sedimentatie 
tussen de twee lodingen en het aantal jaar tussen de 
twee lodingen:
D / T = V (2)
waarin: D = Dikte van de laag die gesedimenteerd is

tussen de twee lodingen (m).
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T = Tijd. die is gelegen tussen de twee lo
dingen (jaar) .

In Tabel 1 zijn voor die stations waar gemiddeld sedi
mentatie is opgetreden de theoretische tijdsbestekken 
weergegeven.
Bij erosie gedurende de laatste ca 15 jaar zou de 
bemonsterde laag in ieder geval bijgevolg ouder moeten 
zijn dan 15 jaar.
Bij geen lineaire sedimentie/erosie dan wel elkaar 
afwisselende perioden van sedimentatie/erosie gaat 
bovenstaande niet op en wordt bijgevolg het tijdsbestek 
korter. Hoeveel korter is niet te zeggen.
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7.- VELDWERK EN ANALYSES
7.1 Inleiding

Op het gebied van zware metalen gehalten in oppervlakte 
sedimenten in Nederlandse zoute wateren zijn er voor 
wat betreft de presentatie een aantal methoden in 
gebruik. Het inventarisatie rapport van Bams (Lit. 1) 
maakt melding van een drietal methoden waarop zware me
taal gehalten genormeerd zouden kunnen worden alvorens 
ze met andere - eveneens genormeerde - gehalten ver
geleken kunnen worden. Deze drie methoden zijn:
- de 50 % < 16 um methode,
- de 27 meq / 100 g methode en
- de < 63 um methode.
Over de juistheid van deze methoden is de discussie nog 
gaande (Lit. 6) waar we in deze notitie nagenoeg aan 
voorbij zullen gaan. M.b.t. algemene informatie over 
zware metalen onderzoek aan onderwaterbodems wordt 
verwezen naar Lit. 3 t/m 9, 11 en 12.
Elk van deze drie methoden is ooit ontwikkeld in een 
bepaald gebied waar de omstandigheden een bepaalde aan
pak vereiste, dan wel de resultaten een bepaalde aanpak 
rechtvaardigden.
Bij de eerste methode werkt men volgens het empirische 
feit dat voor een aantal monsters afkomstig uit één 
gebied de zware metaal totaalgehalten van deze monsters 
vaak sterk gecorreleerd zijn aan de < 16 um fractie. 
Deze methode vereist een ca 10-tal (sub)monsters met 
slibgehalten die regelmatig gevarieerd zijn rond de 50 
% < 16 um (met de < 16 um. fractie uitgedrukt t.o.v. 
minerale delen). Door de bij de 10 monsters behorende 
zware metaalgehalten uit te zetten tegen de bijbe
horende < 16 um gehalten kan, indien goed gecorreleerd, 
d.m.v. lineaire regressie een voor de monsterlokatie 
representatief gehalte worden afge lezen bij de 
50 % < 16 um. In gebieden met lage, zeer hoge of 
constante slibgehalten gaat deze methode niet op.
In gebieden met hoge slibgehalten dan wel constante 
slibgehalten zou men gebruik kunnen maken van de tweede 
methode. Deze methode gaat ervan uit dat de zware 
metalen voornamelijk gebonden zijn aan de < 2  um 
fractie en het organisch stof. De gehalten van deze 
twee componenten bepalen de zogenaamde bindings- 
capaciteit van het materiaal. Deze bindingscapaciteit 
wordt ais volgt berekend:
{A * [Org.St.]} + <B * [< 2 um]} = Bindingscap. (3)

(meq/100g)
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Voor standaard sediment dat 5 % organisch koolstof
bevat (8 % organische stof) en 50 % < 16 um (dan wel 23 
% < 2 um) bedraagt de bindingscapaciteit 27 meq / 100 g 
waarbij dan geldt dat: A =1.5 en B =0.6 .
Door voor ieder monster de bindingscapaciteit te bere
kenen kan men de zware metaal totaal gehalten normeren 
ais zou het monster ook een bindingscapaciteit van 27 
meq / 100 g hebben. Deze normering wordt dan lineair
vanuit de oorsprong uitgevoerd.
De factoren A en B zouden eigenlijk voor het 
onderzoeksgebied opnieuw bepaald moeten worden omdat 
een "standaard sediment" (8.5. % Org.St. en 23 % < 2
um) in het ene gebied nog niet dezelfde 
bindingscapaciteit hoeft te hebben ais in een ander 
gebied :
- De bindingscapaciteit' wordt namelijk opgebouwd door 

de bindingscapaciteiten behorende bij de verschil
lende sediment componenten waarvan organische stof en 
kleimineralen de belangrijkste zijn. Deze laatste 
groep bevat mineralen die wisselende bindings
capaciteiten bezitten. Het ligt er dus maar net aan 
welk kleimineraal (of welke mineralen) het sterkst 
vertegenwoordigd is (of zijn) in een bepaald gebied.

- Een ander punt om bij stil te staan m.b.t. de < 2 um 
factor in vergelijking (3) is dat bij het opstellen 
van deze vergelijking men er vanuit is gegaan dat 
(standaard)sediment met 50 % < 16 um een <2 um
gehalte zou hebben van 23 %. Dit impliceert een
verhouding <2/<16 van 0.46 . Deze verhouding wordt
ook wel Quotiënt genoemd. Dit Quotiënt is voor brak 
water vaak kleiner dan 0.5 en in een marien milieu 
groter dan 0.70 (mits het slibgehalte (<50 um) groter 
is dan 5 % (i.v.m. analysefouten)).

Voor het gebied "De Spleet" hebben de meeste een 
Quotiëntwaarde van rond de 0.65 (Tabel 2) en geven een 
overgangsgebied aan. A.d.h.v. de Quotiëntwaarde is de 
< 2 um factor in vergelijking (3) aan te passen met de 
factor: "0.46 / Quotiënt" (want indien er weinig < 2 um 
is en veel < 16 um (Quotiënt — > 1.0) dan levert dit
een hogere bindingscapaciteit op die bij normering naar 
23 % <2 um hogere zware metaal totaalgehalten zal 
aangeven. Bij veel < 2 um en weinig < 16 um (Quotiënt 
— > 0.0) krijgen we de omgekeerde situatie).
Langs de Sl-Raai heeft men te maken met over het 
algemeen lage slibgehalten (paragraaf 6.1.1). Voor dit 
gebied zijn de voorgaande twee methoden niet van 
toepassing. De derde methode biedt in dit geval 
uitkomst. Hiervoor dient van een monster de < 63 um 
fractie afgescheiden te worden die vervolgens totaal 
wordt geanalyseerd. De verkregen zware metaal gehalten 
hoeven (kunnen) niet genormeerd (te) worden.
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Het voordeel van de laatste twee methoden is dat 
slechts één monster'voldoende is om een uitspraak te 
doen over de zware metaal belasting op het monsterpunt, 
terwijl bij de eerste methode een 10-tal (sub)monsters 
vereist is.
Voor de monsters langs de Sl-Raai moest gekozen worden 
voor de < 63 um methode, terwijl het gebied "De 
Spleet", vanwege de gevarieerde slibgehalten, in aan
merking kwam voor de eerste methode, maar waar 
uiteindelijk is gekozen voor alle drie de methoden. Dit 
laatste i.v.m. de verge 1ijkings mogelijkheden van de 
resultaten onderling, en met andere onderzoeksresul
taten. Genoemd kunnen worden de onderzoeken van Kerdijk 
(Lit. 7 t/m 9).

7.2 Bemonstering en opslag
- Sl-Raai
De 7 zware metalen monsters (1 van de 8 geplande sta
tions is (per ongeluk) overgeslagen) zijn op 7 stations 
genomen. Deze stations zijn regelmatig verspreid over 
de Sl-Raai.
De bijbehorende veldgegevens zoals bijvoorbeeld de 
coördinaten van het aankomstpunt en het vertrekpunt 
zijn weergegeven in Appendix 2.
Ieder monster werd uit een aparte Reineck boxcorer ge
schept (Appendix IA van Lit. 17) nadat het bovenstaande 
water was overgeheveld dan wel spontaan was weggezakt. 
Aldus kon met een plastic schep een ongestoord bodem
profiel tot 15 cm diepte bemonsterd worden zonder mon- 
stermateriaal mee te nemen dat in contact was geweest 
met de gegalvaniseerde Reineck boxcorer wand. Het mon
ster werd opgeslagen in een 8 liter plastic emmer.
Omdat het bodemprofiel van het zware metalen monster 
over het algemeen niet afweek van het bodemprofiel 
van het bodemsamenste11ingsmonster (zoals dat in de 
plexiglas core uit de eerste Reineck boxcorer was 
aangetroffen), is er voor de zware metalen monsters 
geen extra beschrijving uitgevoerd.

- "De Spleet"
Voor het nemen van de 8 zware metalen monsters in het 
gebied "De Spleet" is dezelfde procedure gevolgd ais 
langs de Sl-Raai. De bodemprofieIbeschrijvingen zijn 
opgenomen in Appendix IB van Lit. 17). De veldgegevens 
zijn weergegeven in Appendix 2.
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7.4
7.4.1

DWG-AOME

50 % < 16 um en 27 meg / 100 g
Analyses
Textuur
T.b.v. de "50 % < 16 um" en "27 meq / 100 g" methoden
zijn er van de 8 "De Spleet" monsters textuuranalyses 
verricht. Hiervoor zijn de monsters gedroogd, totaal 
voorbehandeld met HCl (aq) en H202 (aq), en de 
overgebleven minerale delen verdeeld over de fracties 
zoals vermeld in Tabel 2.
A.d.h.v. het < 2 um en < 16 um gehalte is het Quotiënt 
<2 um / < 16 um berekend. Het Quotiënt heeft voor 6 van 
de 8 monsters een waarde van rond de 0.65 . Een waarde 
die het midden houdt tussen een brak en een marien 
milieu (Oene Oenema, persoonlijke mededeling). Voor de 
monsters afkomstig van de Sl-Raai zijn dezelfde be
werkingen verricht. Ais gevolg van de lage slibgehalten 
is de fout in de bepaling ervan groot en wel in die 
mate dat de bijbehorende Quotiëntwaarden ook fout zijn. 
(Het milieu is hier namelijk marien zodat de 
Quotiëntwaarden > 0.70 zouden moeten zijn).

CaC03
Voor de monsters afkomstig uit het gebied "De Spleet" 
zijn de CaC03 gehalten bepaald volgens de Scheibler 
methode. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.
Voor de Sl-Raai monsters zijn geen CaC03 gehalten be
paald .

Organische stof
Voor de "De Spleet" monsters zijn de organische stof 
gehalten bepaald en wel volgens de natte oxidatie 
methode. De resultaten zijn ook weergegeven in Tabel 3. 
Voor de Sl-Raai monsters zijn geen organische stofge
halten bepaald.

< 63 um 
Afscheiding
Voor alle zware metalen monsters is de < 63 um fractie 
afgescheiden. Hiervoor zijn de monsters gedroogd en 
vervolgens onvoorbehandeld gezeefd over 63 um tot er 
voldoende < 63 um materiaal was verzameld.
Deze < 63 um fractie bevat een groot gedeelte van de 
minerale delen < 63 um fractie (de rest is samen
geklonterd in de > 63 um fractie achtergebleven), bevat 
CaC03, organische stof, ingedampt zeezout en "last but 
not least" 99.9 % van alle zware metalen.
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Omdat bij bet afscheiden van de < 63 um fractie gestopt 
is ais er genoeg van deze fractie verzameld was, is er 
geen gehalte van deze (onvoorbehandelde) fractie be
paald. Ter indicatie kan echter het gehalte < 63 um
(t.o.v. minerale delen) van Tabel 2 worden gebruikt.

7.4.2 Analyses
7.4.2.1 CaC03

Van de afgescheiden < 63 um fractie van de Sl-Raai 
monsters is het CaC03 gehalte bepaald en weergegeven in 
Tabel 5.

7.4.2.2 Organische stof
Van de afgescheiden < 63 um fractie van de "De Spleet" 
monsters is tevens het organische stof gehalte bepaald. 
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.

7.4.2.3 Zout last bepaling
Omdat de monsters droog gezeefd zijn, was het niet op
voorhand te zeggen hoeveel van het ingedampte zeezout
in de < 63 um fractie terecht zou komen. Dit zout 
veroorzaakt een inweegfout en zou bij hoge gehalten
zelfs storend kunnen werken bij de analyses. Om 
hiervoor te kunnen corrigeren is de zout last van de
< 63 um fractie bepaald. Dit is gebeurd door 1 gram van 
de afgescheiden < 63 um fractie te schudden met 5 ml 
Demi en vervolgens de geleidbaarheid te meten van het 
extract. De gemeten geleidbaarheid werd vergeleken met 
een hiervoor van toepassing zijnde ijklijn en heeft de 
zout lasten (in meq / 100 g < 63 um) van Tabel 6
opgeleverd.
(Voor de eenvoud gaan we er van uit dat bij het 
extraheren alle in de < 63 um aanwezige ingedampte 
zeezouten weer in oplossing zijn gegaan).
Uit Tabel 6 blijkt dat de monsters verschillende 
zoutgehalten hebben. Vergelijking met de slibgehalten 
van Tabel 2 geeft aan dat de s libarme monsters (minder 
dan 1. % < 63 um) het meeste zout "doorlaten".
Alvorens deze waarden te kunnen gebruiken voor de 
"inweegfout" correctie moeten ze omgewerkt worden naar 
g zeezout / 100 g < 63 um. In Appendix 1 is weergeven
hoe deze in elkaar om te rekenen zijn. De resultaten 
zijn weergegeven in Tabel 6.
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7.5 Ontsluiting
De 7 + 8 < 63 um en de 8 totaal monsters zijn ontsloten 
met een salpeter - perchloorzuur mengsel (HN03, HC104) 
overeenkomstig N.E.N. voorschrift Nr.6447 (1979).
Voor de gang van zaken in de praktijk zou de ge
ïnteresseerde lezer contact op moeten nemen met Vian 
Govers en/of Mark (afd. Bodemkunde van de Rijks 
Universiteit Utrecht).

De bij de ontsluiting verkregen oplossingen zijn in een 
1 M HCl matrix geanalyseerd met de ICP (Induced Coupled 
Plasma) op de elementen: P, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, 
en Co.
De resultaten zijn voor de 8 "De Spleet" totaalmonsters 
weergegeven in Tabel 3. De analyse resultaten voor de 
7 + 8 < 63 um monsters zijn weergegeven in Tabel 5 (nog 
ongecorrigeerd voor de zout last) .

7.6 Nutriënt en zware metalen analyses

GWAO-86.501 19 MvdW



RWS DWG-AOME

8.- RESULTATEN
8.1. Normeringen
8.1.1 50 % < 16 um

De gehalten van Tabel 3 zijn per component uitgezet 
tegen het bijbehorende < 16 um gehalte van Tabel 2, 
hetgeen de plaatjes in de Figuren 3, 4 en 5 heeft opge
leverd. De meeste componenten blijken goed gecorreleerd 
te zijn aan het < 16 um gehalte. In Tabel 4 zijn de bij 
de plaatjes behorende correlatie coëfficiënten in het 
kwadraat weergegeven.
M.b.v. lineaire regressie is a.d.h.v. de 8 monsters een 
voor het gebied "De Spleet" representatieve analyse bij 
50 % < 16 um bepaald. In Tabel 4 is bij iedere ver
wachte waarde het betrouwbaarheidsinterval opgegeven. 
Dit interval is in de plaatjes aangegeven met de 
stippellijnen.

8.1.2. < 63 um en zout last correctie
De analyseresultaten behorende bij de 15 < 63 um
fracties zijn weergegeven in Tabel 5. Deze gehalten 
zijn echter nog niet gecorrigeerd voor de "zoutlast 
inweegfout" (ais gevolg van het in de < 63 um fractie 
aanwezige zeezout).
In paragraaf 7.4.2.3 is uiteengezet hoe deze zout las
ten zijn bepaald.
M.b.v. deze zout lasten kunnen we nu de zware metalen 
gehalten corrigeren en wel ais volgt: Alle gemeten ge
halten in de < 63 um fractie moeten per monster met de 
volgende factor vermenigvuldigd worden:
100 / (100 - (zoutlast in g zeezout / 100 g < 63 um})
In Tabel 6 zijn deze correctie factoren voor de 15 mon
sters getabe1leerd. De grootste factor is 1.063; de 
kleinste bedraagt 1.007 en is zo goed ais verwaar
loosbaar. De resultaten van deze toegepaste correctie- 
factoren zijn weergegeven in Tabel 7. Deze resultaten 
zijn bij de verdere dataverwerking gebruikt.

8.1.3 27 meq / 100 g
Voor de 8 "De Spleet" bodemmonsters is berekend 
a.d.h.v. het < 2 um en het organisch stof gehalte welke 
waarden de bindingscapaciteiten hebben (Tabel 10). De 
hierbij gebruikte factoren 1.5 en 0.6 zijn overgenomen 
uit Lit. 1. Meer gebiedsspecifieke factoren zijn (mij) 
niet bekend en een correctie m.b.t. de verhouding 
<2/<16 um is achterwege gelaten (omdat deze verhouding 
niet voor alle gevallen betrouwbaar bekend is).
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A.d.h.v. de berekende bindingscapaciteiten zijn de ge
halten genormeerd naar een bindingscapaciteit van 
27 meq / 100 g. De resultaten zijn weegegeven in 
Tabel 11.

8.2 Vergelijking methoden
- 50 % < 16 um en < 63 um
Voor het gebied "De Spleet" hebben we inmiddels de be
schikking over een representatieve analyse volgens de 
50 % < 16 um methode en over een 8-tal analyses die het 
resultaat zijn van de < 63 um methode. Voor ver
gelijking van de resultaten van deze twee methoden is 
voor de 8 < 63 um analyses een gemiddelde analyse
berekend (Tabel 8).
Deze gemiddelde analyse wordt in Tabel 9 met de 
"50 % < 16 um" analyse vergeleken. Om de verhoudingen 
tussen beide series gehalten aan te geven, is bepaald 
bij welk percentage < 16 um het gehalte aan metaal of 
nutriënt op de regressie lijn gelijk is aan het gehalte 
in de < 63 um fractie. Dit gehalte blijkt voor de 
verschillende zware metalen en nutriënten geen 
constante te zijn. Dit gehalte varieert van 6 (voor Co) 
tot 79 (voor Cu).
In de laatste kolom van Tabel 9 is de "directe" ver
houding tussen beide series weergegeven. Deze ver
houding varieert van 0.36 (voor Cu) tot 1.709 (voor 
Fe) .

- 50 % < 16 um en 27 meg / 100 g
Om de 8 voor de bindingscapaciteit genormeerde "De 
Spleet" analyses te kunnen vergelijken met de
"50 % < 16 um" analyse is van de 8 analyses een ge
middelde analyse berekend (Tabel 12). In Tabel 13 is
a.d.h.v. deze gemiddelde analyse en "50 % < 16 um" 
analyse de onderlinge verhouding weergegeven. Deze ver
houding blijkt - net zoals bij de vergelijking
"50 % < 16 um" met "< 63 um" - niet constant te zijn.
Deze verhouding varieert van 0.137 (voor Pb) tot 0.360 
(voor Cu) (detectie limiet metingen uitgezonderd).
Het opgeven van een < 16 um gehalte waarbij de " 27 meq 
/ 100 g" gehalten overeen zouden komen met het 
50 % < 16 um gehalte is achterwege gelaten.

8•3■ 50 % < 16 um datafile
Het 50 % < 16 um datafile is voor vervolg onderzoek nog 
aanwezig op het HP1000A systeem. Appendix 3A geeft een 
listing van dit datafile.
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8.4 < 63 um
8.4.1 Datafile listing

De 7+8 < 63 um analyses zijn ook voor eventueel vervolg
onderzoek op het HP1000A systeem aanwezig. Appendix 3B
geeft er een listing van..

8.4.2. Kaarten en histogrammen
Het in de vorige paragraaf genoemde datafile is ge
bruikt voor het maken van kaarten en histogrammen 
(Lit. 2). Enerzijds voor het verkrijgen van een 
overzicht van de zware metaal gehalten in de 
onderzoeksgebieden en hoe zich deze gehalten verhouden 
met gehalten in andere gebieden. Anderzijds om de 
analyse resultaten op een inzichtelijke wijze te 
presenteren naar de andere deelonderzoeken, zodat alle 
resultaten eenvoudig vergeleken kunnen worden.
In Bijlage 1 is de stations 1igging weergegeven. De 
stations zijn in deze bijlage voorzien van een symbool 
overeenkomstig het analyse-instituut (RU). Links van 
deze karakters is bij ieder het monsternummer 
weergegeven. Rechts ervan is het bemonsterde traject 
opgegeven. Voor allen is dat van 0 tot 15 cm diepte 
t.o.v. het maaiveld.
De nutriënt en zware metaal gehalten die zijn 
aangetoond in de < 63 um fracties zijn op 1:141.421
kaarten weergegeven (Bijlage 2 t/m 11). Voor elk gebied 
afzonderlijk (Sl-Raai, "De Spleet") en de twee gebieden 
tesamen zijn voor de gehalten histogrammen vervaardigd. 
Deze histogrammen zijn achter de corresponderende 
kaarten gevoegd.
Terwijl de kaarten meer het overzicht geven, is - omdat 
de histogrammen behorende bij een bepaalde component 
voor de Sl-Raai, het "De Spleet" gebied en deze twee 
gebieden bij elkaar, tesamen zijn afgebeeld - a.d.h.v. 
de histogrammen direct te zien wat de variatie is 
binnen elk gebied, maar ook hoe zich deze variatie 
verhoudt t.o.v. het andere gebied, dan wel t.o.v. de 
twee gebieden tesamen.
Uit de kaarten en de histogrammen volgt dat:
- Voor de meeste componenten de gehalten langs de 

Sl-Raai lager zijn dan in het "De Spleet" gebied.
- Het station 338 een verhoogd Cu gehalte vertoont van 

204 ppm.
Omdat echter de Cu gemeten in het totale monster geen 
verhoogd gehalte vertoont t.o.v. de bij de
"50 % < 16 um" methode behorende lineaire regressie- 
lijn, duidt het aangetroffen Cu gehalte eerder op een 
analysefout dan op een lokale Cu verontreiniging.
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Mede omdat op dit station het slibgehalte extreem 
laag is en er bijgevolg lang gezeefd moest worden 
(zie Hoofdstuk 10).
Er kan nog worden opgemerkt dat de schaal van de Cu 
histogrammen niet allemaal aan elkaar gelijk zijn.

8.4.3 Correlatie matrices en variantie analyse
Voor de parameters X, Y, P, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, 
Cd, en Co behorende bij de 15 < 63 um monsters is een 
correlatie matrix berekend. Deze matrix is weergegeven 
in Appendix 4A. (De in deze matrix aanwezige parameters 
Select, Monsternummer en Bemonsterd traject dienen niet 
beschouwd te worden, alsmede de combinaties met deze 
parameters).
Uit de correlatie matrix volgt dat de parameters X en Y 
geen significante verbanden vertonen met de andere pa
rameters. Opsplitsing van de dataset naar gebied 
(Appendix 4B en 4C) levert langs de Sl-Raai alleen één 
positieve correlatie op tussen de parameter Pb en de X 
coördinaat (R = 0.64, n = 8). Een verband dat zich
moeilijk laat interpreteren in die zin dat er de 
verwachting bestond dat verwijdering t.o.v. de dum- 
pingsplaats SI een afname van deze component zou be
tekenen alsook voor de andere componenten. Dit blijkt 
voor geen van de componenten het geval te zijn.
Voor het gebied "De Spleet" zou een stroomafwaartse af
name van de componentconcentraties positieve corre
laties met de X tot gevolg moeten hebben. Dit is echter 
voor geen van de combinaties (significant) het geval.
Om een uitspraak te kunnen doen over moge lijke sig
nificante verschillen tussen beide gebieden is, naast 
de statistische berekeningen van Appendix 4B en 4C, 
eenzijdige variantie analyse toegepast. De resultaten 
zijn weergegeven in Appendix 5.
De Cr, Zn, Fe en Mn concentraties blijken in het gebied 
"De Spleet" significant hoger te zijn dan langs de 
Sl-Raai.

8.5 Interpretatie
8.5.1 Vergelijking met andere datasets

- 50 % < 16 um
Voor wat betreft de voor het gebied "De Spleet"
representatieve "50 % < 16 um" analyse hebben we de
beschikking over recent vergelijkingsmateriaal. In
Figuur 6 wordt een overzichtskaartje gegeven van de
Sl-Raai en de "De Spleet" stations temidden van
Westerschelde stations van het WL uit 1984. In de
plaatjes van Figuur 7 en 8 zijn de "De Spleet" gehalten
uitgezet temidden van de "WL"gehalten (Lit. 9).
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(I.v.m. de ruimte in deze plaatjes zijn de bij "De
Spleet" behorende gehalten bij 100 km afstand van
Antwerpen gezet hetgeen in werkelijkheid ca 93 km is). 
Opvallend in deze plaatjes is dat de "De Spleet" ge
halten ongeveer overeenkomen met de gehalten zoals die
in 1984 zijn aangetroffen in de Sloehaven. De bij de 
componenten behorende betrouwbaarheidsintervallen blij
ken redelijk van dezelfde orde van grootte te zijn. 
Deze laatste twee opmerkingen zijn echter niet van toe
passing op de component Pb. Pb blijkt 2 maal zo hoog 
te zijn in het gebied "De Spleet" ais in de benedenloop 
van de Westerschelde in 1984. De nauwkeurigheid is 
echter niet zo groot. De oorzaak van deze verhoogde 
concentratie zou mogelijkerwijs ook gelegen kunnen zijn 
in de bij deze twee onderzoeken toegepaste analyse 
methoden die enigszins van elkaar verschillen 
(Hoofdstuk 10).

- < 63 um
Voor vergelijking van de 15 < 63 um gehalten hebben we
de beschikking over een 40-tal Voordelta < 63 um 
gehalten die beschikbaar zijn gekomen bij het onderzoek 
in de Noordzee in 1981 (Lit. 7). Ook deze data zijn 
aanwezig op het HP1000A systeem. Appendix 3C geeft er 
een listing van.
In Bijlage 1 is weergegeven hoe de ligging is van de 
"De Spleet" en Sl-Raai stations "temidden" van de 
stations die bezocht zijn t.b.v. het Noordzee onder
zoek. De stations zijn in deze bijlage voorzien van 
een symbool overeenkomstig het analyse-instituut 
(respectievelijk RU en WL). Links van deze karakters is 
het monsternummer weergegeven. Voor de "WL"-stations is 
de precieze bemonsterde oppervlaktelaag dikte niet 
bekend, en derhalve niet rechts van het "WL" symbool 
weergeven. Bij benadering kan echter gesteld worden dat 
dit voor allen van 0 tot 5 cm diepte t.o.v. het maai
veld is.
In Bijlagen 2 t/m 11 zijn beide series zowel in kaart 
ais in histogrammen weergegeven. Wat in de kaarten 
opvalt is dat voor de meeste componenten de 
"RU"-gehalten in de Westerschelde lager zijn dan de 
"WL"-gehalten. De component Pb vertoont in de 
Westerschelde voor beide datasets daarentegen overeen
komstige gehalten.
Bij vergelijking van de histogrammen blijkt dat er in 
de Voordelta in 1981 voor de componenten P, Cr en Ni 
duidelijk hogere gehalten worden aangetroffen en dat 
voor de componenten Cr, Zn, Pb en Cd de gehalten 
redelijk overeen komen.
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8.5.2 Normen
De voor de oppervlakte sedimenten van de Nederlandse 
zoute wateren geldende zware metalen gehalten normen 
zijn weergegeven in Tabel 15. Het betreft de natuur
lijke gehalten (base-line waarden), en de streef
waarden. De zgn. base-line waarden zijn voornamelijk 
gebaseerd op natuurlijke zware metalen gehalten in de 
< 63 um fractie van diverse soorten sediment (Lit. 1). 
De streefwaarden, m.b.t. 50 % < 16 um (of < 63 um ?), 
zijn gehalten in gebieden die ecologisch gezien niet in 
negatieve zin beïnvloed lijken.
Vergelijking van de langs de Sl-Raai en in het gebied 
"De Spleet" aangetroffen < 63 um zware metaal gehalten 
met de in Tabel 15 weergegeven base-line waarden geeft 
aan dat de < 63 um zware metalen gehalten voor beide 
gebieden natuurlijke gehalten betreft, behalve voor de 
component Pb die twee maal verhoogd is.
Vergelijking van de "De Spleet" 50 % < 16 um zware 
metalen gehalten met de streefwaarden geeft aan dat de 
zware metaal gehalten de streefwaarden niet over
schrijden, behalve de component Pb die wederom een 
factor 2 te hoog is.
Aangenomen mag worden dat de bij de vergelijkingen bui
ten beschouwing gelaten componenten zoals: As, Hg, P,
Fe en Mn, de bijbehorende gehalten waarschijnlijk ook 
natuurlijke gehalten betreft en dus lager zijn dan de 
streefwaarden (gezien het feit dat de wel beschouwde 
componenten allen nagenoeg natuurlijke gehalten be
treft) .
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9.- CONCLUSIES
Voor het gebied "De Spleet" zijn de gehalten volgens 
de 50 % < 16 um, de 27 meq / 100 g en de < 63 um 
methode gepresenteerd. De Sl-Raai monsters waren 
slibarm en derhalve alleen geschikt voor de < 63 um 
methode.
De toegepaste zout last correctie voor de component 
gehalten van de < 63 um fractie bleek voor monsters met 
meer dan 1 % slib (<63 um) verwaarloosbaar te zijn.
Vergelijking van de 50 % < 16 um methode gehalten met
de gemiddelde < 63 mu gehalten voor het gebied "De 
Spleet" leverde omrekeningsfactoren op die variëren van 
0.36 (voor Cu) tot 1.71 (voor Fe).
De vergelijking van de gemiddelde gehalten van de 
27 meq / 100 g methode met de 50 % < 16 um methode 
gehalten leverde ook geen consistente omrekenings- 
factoren op. Deze laatste factoren wijken nog meer af 
van de ideale waarde 1 en wel ais gevolg van het feit
dat de parameters A en B in de formule voor de
berekening van de bindingscapaciteit niet voldoen. Deze 
zouden opnieuw bepaald moeten worden.
De component gehalten van de < 63 um fracties langs de 
Sl-Raai blijken over het algemeen lager te zijn dan 
die van het gebied "De Spleet". Eenzijdige variantie 
analyse heeft aangetoond dat voor de componenten Cr, 
Zn, Fe en Mn de twee gebieden significant van elkaar 
verschi1len.
Langs de Sl-Raai zijn er geen verhoogde gehalten 
aangetroffen in de buurt van de baggerspecie dumpings- 
Plaats "SI" en nemen de gehalten niet af bij toenemende 
afstand t.o.v. deze dumpingsplaats.
Binnen het gebied "De Spleet" is er ook geen tendens 
waar te nemen. Vergelijken we de "De Spleet" 50 % < 16 
um gehalten echter met de 50 % < 16 um gehalten
afkomstig van enkele lokaties tussen Antwerpen en de 
Vlaamse Banken in 1984 dan blijkt dat de "De Spleet" 
gehalten onderdeel uitmaken van een tendens van 
zeewaarts afnemende zware metaalgehalten. Alleen de 
component Pb is twee maal verhoogd t.o.v. deze 
Westerschelde tendenslijn.
De component gehalten in de < 63 um fractie langs de 
Sl-Raai en die van het gebied "De Spleet" zijn over het 
algemeen lager dan de in de Voordelta aangetroffen 
gehalten in 1981. De component Pb vertoont voor deze 
twee datasets overeenkomstige gehalten.
De in beide gebieden aangetroffen gehalten betreft voor 
de meeste componenten (Cd, Cr, Cu, Ni en Zn) natuur
lijke gehalten. De component Pb is in het gebied "De 
Spleet" verhoogd maar slechts met een factor twee. Lood 
komt ook ais enige component boven de streefwaarde 
uit. Omdat het een geringe overschrijding betreft kan 
gesteld worden dat deze component de twee gebieden 
ecologisch niet in negatieve zin beïnvloed.

GWAO-86.501 - 26 - MvdW



RWS DWG-AOME

Hetzelfde kan gesteld worden voor het gebied tussen "De 
Spleet" en de Sl-Raai gezien de lage slibgehalten 
aldaar.
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10.- PROCEDURE DISCUSSIE PUNTEN
1 - De monsters zijn in de periode tussen monstername en

analyse bewaard (in 8 liter emmers) zoals ze in het 
veld bemonsterd zijn.

2 - De monsters zijn voor de totaalanalyses niet verder
voorbehandeld dan gedroogd. Een zoutgehalte bepaling is
niet uitgevoerd.

3 - De 63 um zeef was van roestvrij staal.
4 - Het gebruikte ontsluitingsmengsel had een andere samen

stelling dan dat van het mengsel dat door het WL bij
vergelijkbare onderzoeken wordt gebruikt.
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12.1

;

LIJST VAN FIGUREN, TABELLEN BIJLAGEN EN APPENDICES
Figuren

1 - Overzichtskaart monsterpunten mi 1ieu-effecten inventa
risatie .

2 - Slibkaart (<50 um), 1 : 141.421.
Oppervlakte laag Westerschelde mondingsbodem 1984/1985.

3 - Fosfor, Chroom, Nikkel en Koper totaalgehalten van 8
"De Spleet" bodemmonsters versus bijbehorende < 16 um
gehalten (t.o.v. minerale delen).

4 - Zink, IJzer, Mangaan en Lood totaalgehalten van 8 "De
Spleet" bodemmonsters versus bijbehorende < 16 um 
gehalten (t.o.v. minerale delen).

5 - Cadmium, Cobalt, Kalk en Organische stof totaalgehalten
van 8 "De Spleet" bodemmonsters versus bijbehorende 
< 16 um gehalten (t.o.v. minerale delen).

6 - Overzichtskaart van Sl-Raai en de "De Spleet" stations
temidden van de WL stations uit 1984.

7 - Representatieve Zn, Cr, Cd, Cu, Pb en Ni gehalten bij
50 % < 16 um voor het gebied "De Spleet" temidden van
WL metingen (1984) in de Westerschelde.

8 - Representatieve Fe, P, Mn, en Org.St. gehalten bij
50 % < 16 um voor het gebied "De Spleet" temidden van
WL metingen (1984) in de Westerschelde.
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12.2 Tabel len
1 - Het theoretische tijdsbestek van het bemonsterde tra-

j eet.
2 - Textuur analyse resultaten a.d.h.v. minerale delen.
3 - Totaalanalyses van 8 "De Spleet" bodemmonsters.
4 - Representatieve zware metalen analyse voor het gebied

"De Spleet" berekend a.d.h.v. 8 zware metaal totaal 
analyses (Tabel 2) volgens de "50 % < 16 um" methode.

5 - < 63 um analyses van de Sl-Raai en de "De Spleet" bo
demmonsters .

6 - Zoutlastcorrectiefactor.
7 - Voor zout last gecorrigeerde < 63 um analyses van de

Sl-Raai en de "De Spleet" bodemmonsters.
8 - Gemiddelde zware metalen analyse voor het gebied "De

Spleet" berekend a.d.h.v. 8 < 63 um zware metalen
analyses.

9 - Vergelijking [Zw.M.] (50 % <  16 um) met [Zw.M.]
(< 63 um) .

10 - Bindingscapaciteit normeringsfactoren.
11 - Analyse resultaten bij een bindingscapaciteit van 27

meq / 100 g.
12 - Gemiddelde zware metalen analyse voor het gebied "De

Spleet", berekend a.d.h.v. 8 analyses bij een bindings
capaciteit van 27 meq / 100 g.

13 - Vergelijking van [Zw.M.] (50 % < 16 um) met [Zw.M.] (27
meq / 100 g).

14 - Gemiddelde - voor zout last gecorrigeerde - < 63 um ana
lyses a.d.h.v. 7 Sl-Raai en 8 "De Spleet" bodemmon
sters .

15 - De voor de oppervlakte sedimenten van de Nederlandse
zoute wateren bij benadering geldende natuurlijke en 
streef gehalten voor zware metalen (in < 63 um of bij 
50 % < 16 um ? (Lit. 1)) en een compilatie van de 
zware metaal gehalten langs de Sl-Raai en in het gebied 
"De Spleet".
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12 .3 Bij lagen
1 - Lokaliteitenkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit

1980), RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations 
(WL, 1981).
Bemonsterde traject in cm t.o.v. "maaiveld".

2A - Fosforkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v. alle
WL (1981) Voordelta data).

3A - Chroomkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v. alle 
WL (1981) Voordelta data).

4A - Nikkelkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v. alle
WL (1981) Voordelta data).

5A - Koperkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram (met andere 
schaal) a.d.h.v. alle WL (1981) Voordelta data).

6A - Zihkkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v. alle
WL (1981) Voordelta data).

7A - IJzerkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).

B - Bijbehorende histogrammen.
8A - Mangaankaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980), 

RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).
B - Bijbehorende histogrammen.
9A - Loodkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),

RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).
B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v. alle 

WL (1981) Voordelta data).
10A - Cadmiumkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980), 

RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).
B - Bijbehorende histogrammen (4e histocrram a.d.h.v. alle 

WL (1981) Voordelta data).
11A - Cobaltkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),

RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).
B - Bijbehorende histogrammen.

GWAO-86.501 - 33 - MvdW



RWS DWG-AOME

12.4 Appendices
1 - Zeezout in ppm, mmol en mi 11i-equivalenten (t.b.v.

zoutlast correctie).
2 - Compilatie veldgegevens.
3 - Datafile listings:

A /DGW/WEIDEN/DUMP/ZWAREMETALEN/ZWM2.DAT 
B /DGW/WEIDEN/DUMP/ZWAREMETALEN/ZWM< 6 3.DAT 
C /DGW/WEIDEN/DUMP/ZWAREMETALEN/WLPLOT.DAT

4 - Statistische gegevens:
A a.d.h.v. Sl-Raai + De Spleet data.
B a.d.h.v. Sl-Raai data.
C a.d.h.v. De Spleet data.

5 - Variantie analyse van de dataset:
Zware metalen in < 63 um, Sl-Raai + De Spleet 
(indeling naar gebied).

GWAO-86.501 - 34 - MvdW



FIGUREN, TABELLEN BIJLAGEN EN APPENDICES 
Fleuren



s

*

Figuur OverzichtsKaart monsterpunten milieu-effeden inventari- 
satie.
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Figuur 3 - Fosfor, Chroom, NikKel en Koper totaalgehalten 
van ô "De Spleet" bodemmonsters versus bij
behorende < 16 um gehalten (t.o.v. minerale 
delen),
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Figuur 4 - ZinK, User, Mangaan en Lood totaalgehalten van 6 
"De Spleet" bodemmonsters versus bijbehorende 
< 16 um gehalten (t.o.v, minerale delen).
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Figuur 5 - Cadmium, Corali, KalK en Organische stof totaal
gehalten van 8 "De Spleet" bodemmonsters versus 
bijbehorende < 16 pm gehalten (t.o.v. minerale 
delen).
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Figuur 6 - Overzichtskaart van Sl-Raal en de "De Spleet" stations 
temidden van de WL stations uit 1964. (Lit. 9).
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gehalten hij 50 X < 16 um voor het 
gebied "De Spleet" temidden van WL 
metingen (1964) in de Westerschelde,
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Ge- Sta- Diepte t.o.v. NAP Sed.erosie sinds 1970 Sed.erosie Tijdsr-
bied tion ______]___________________________________________________snelheid bestek

NR
Opname 
j aar (m) X ( cm- 1)

Periode 
( j aar) (m) X (crn-1) (m/j aar)

"0-15cm" 
(j aar)

s 289 1983 10.8= 13 - . 1 = -.0077 *
1 293 1981 10.4 11 + .5 +.0455 3.3- 296 1981 10.9 11 + .1 +.0091 16 .5R 299 1981 1 1 . 0 - 11.00(0.42) 11 0 . 0 - -.07(0.32) . 0 0 0 0 >15.0a 302 1985 1 1 . 1 15 -.3 - . 0 2 0 0 *
a 305 1985 1 1 . 0 15 -.5 +.0333 *
i 309 1985 11 .8: 15 - . 2 : -.0133 *
D 314 1984 7.5= 14 + .5= +.0357 4.2e 316 1984 8 . 2 14 +1.3 +.0929 1 . 6S 328 1984 1 0 . 6 14 -.5 -.0357 *
P 332 1984 10.5 - 9.38(1.21) 14 0 . 0 - +.13(0.65) . 0 0 0 0 >15.01 333 1984 1 0 . 6 14 -.5 -.0357 *
e 335 1985 1 0 . 0 15 + .6 +.0400 3.8e 338 1984 8.9 14 + .1 +.0071 2 1 . 1t 341 1984 8.7: 14 -.5: -.0357 *

Tabel 1 - Het theoretische tijdsbestek van het
bemonsterde traject.

Gebied Monster Textuur analyse resultaten a.d.h.v. minerale delen.
(fractiegrenzen in um)

210-2000 63-210 16-63 2-16 <2 <16 Quotient <63
NR % SK SK SK SK * <2/<16 SK

S 289 6.92 90.32 1.64 .49 .63 1.12 .56 2.76
1 293 13.75 85.05 .57 .33 .31 .64 .48 1.20
- 296 81.88 16 .79 .70 .26 .37 .63 .59 1.33
R 299 29.95 44.24 14.46 3.94 7.41 11.35 .65 25.81
a 302 13.58 84.82 .79 .41 .41 .82 .50 1.60
a 305 11.35 87.50 .65 .22 .28 .50 .56 1.14
i 309 5.03 90.52 2.25 .90 1.30 2.20 .59 4.45
D 314 3.51 63.15 16.77 4.07 7.50 11.57 .65 28.34
e 316 49 .38 47.17 1.70 .64 1.11 1.75 .63 3.45
S 328 6 .15 29 .84 28.00 12.82 23.19 36.01 .64 64.01
P 332 6 .67 53.66 20.29 6.87 12.50 19.37 .65 39.66
1 333 24.27 54.85 12.12 2.90 5.87 8.77 .67 20.89
e 335 1.30 16 .31 42.69 14.33 25 .36 39 .69 .56 82.38
e 338 45.56 54.06 .21 .17 .00 .17 .00 .37
t 341 86 .71 12.79 .15 .27 .08 .35 .30 .50

Tabel £ - Textuur analyse resultaten a.d.h.v.
minerale delen.



Gebied Monster Analyse resultaten t.o.v. Droge stof.
(Co, Cd detectielimiet=l ppm).

NR
P

ppm
Cr

ppm
Ni
ppm

Cu
ppm

Zn
ppm

Fe
ppm

Mn
ppm

Pb
ppm

Cd
ppm

Co
ppm

CaC03
%

Org.St. 
%

D 314 410 30 12 7 62 11698 248 57 <dl 20 15 .59 1.60
e 316 198 13 5 3 27 6420 92 67 <dl 2 7.85 .40S 328 432 46 24 13 113 17973 421 97 <dl 4 20.18 2.90
P 332 522 39 18 9 75 13295 321 36 <dl 3 18.32 2.09
1 333 406 24 8 4 41 8776 209 44 <dl 8 13.39 1.09
e 335 727 54 26 15 141 19186 531 104 <dl 6 25 .64 3.48
e 338 79 7 5 2 18 4003 90 11 <dl <dl 2.82 .21
t 341 115 9 7 1 22 4922 98 57 <dl <dl 3.41 .28

Tabel 3 - Tot aal analyses van 3 "De Spleet" bodem
monsters ,

Element Eenheid Vergelijking Verband 
(Y ■= aX + b)

a b  R2
[ZwM] 

503j< 16um
Betrouwbaarheids 

interval 
Min. Max.

P ppm 11.98 185 . .74 784. 525. 1060.
: Cr ppm 1.08 11.8 .94 66 . 57. 77.
Ni ppm .533 5.29 .97 32. 28. 35.
Cu ppm .327 1.94 .98 18. 17. 20.
Zn ppm 2.84 20.60 .98 163. 148. 178.
Fe % .036 .549 .96 2.35 2.1 2.6
Mn ppm 10 .3 99 .9 .97 614. 540. 780.
Pb ppm 1.47 37.5 .57 III. 62. 158.
Cd ppm 0.0 .5 - .5 .5 .5
Co ppm .059 4.66 .02 8. 0.0 23.

CaC03 % .483 6 .30 .97 30. 23. 38.
Org.St. % .078 .361 .86 4.3 3.8 4.8

Tabel 4 - Représentât leve zware metalen analyse
voor het gebied "De Spleet" bereKend 
a.d.h.v. 6 zware metaal totaal analyses 
(Tabel £) volgens de "50 X < 16 om" 
methode,



Gebied Monster Analyse resultaten t.o.v. Droge stof.
(Co, Cd detectielimiet = 1 ppm).

NR
P

ppm
Cr

ppm
Ni
ppm

Cu
ppm

Zn
ppm

Fe
ppm

Mn
ppm

Pb
ppm

Cd
ppm

Co
ppm

CaC03
%

Org.St. 
%

s 289 636 27 12 22 54 9277 258 82 <dl 5 23.31 .90
1 293 548 31 19 82 82 10406 250 43 <dl <dl 23.28 1.64
- 296 478 33 15 35 78 11627 296 49 <dl <dl 25 .66 1.81
R 299 549 35 21 13 74 13433 336 40 <dl <dl 25 .52 1.79
a 302 501 29 10 24 57 8892 244 75 <dl 6 22.25 .83
a 305 405 28 12 78 52 7531 207 77 <dl 8 23.18 .62
1 309 606 37 23 22 62 11692 345 128 <dl 1 24.09 1.33
D 314 595 36 22 14 77 14267 372 60 <dl 3 — -

e 316 615 29 17 28 66 11830 314 58 <dl <dl - -

S 328 465 41 24 15 102 17000 435 128 <dl 8 - -

P 332 670 46 22 17 92 17018 502 130 <dl 7 - -

1 333 602 36 13 21 107 14248 350 95 <dl 7 - -

e 335 611 46 19 14 100 16097 450 112 <dl 7 - -

e 338 454 37 17 192 125 7891 293 67 <dl 1 - -

t 341 395 44 26 81 224 9791 314 81 <dl 5 - -

Tabel 5 - < 63 bm analyses van de Sl-Raai en
"De Spleet" bodemmonsters.

Gebied Monster
NR

Zout last 
(meq/
100 g < 63 um)

Zout last Correctie 
(g zeezout/ factor 
100 g < 63 um)

S 289 38 1.103 1.0111 293 130 3.772 1.039- 296 108 3.134 1.032
R 299 28 .812 1.008a 302 48 1.393 1.014a 305 55 1.596 1.016
i 309 48 1.393 1.014
D 314 23 .667 1.007e 316 30 .870 1.009S 328 29 .841 1.008
P 332 32 .928 1.0091 333 32 .928 1.009e 335 24 .696 1.007e 338 195 5.658 1.060
t 341 205 5.948 1.063

Tabel 6 - Zoutlastcorrectiefactor,



Gebied Monster Analyse resultaten t.o.v. (zeezoutloze) Droge Stof.
(Co en Cd detectielimiet - 1 ppm).

NR
P

ppm
Cr

ppm
Ni
ppm

Cu
ppm Zn

ppm
Fe
ppm

Mn
ppm

Pb
ppm

Cd
ppm

Co
ppm

CaC03
%

Org.St. 
%

289 643 27 12 22 55 9379 261 83 <dl 5 23.57 .91293 569 31 20 85 85 10812 260 45 <dl <dl 24.19 1.70296 493 34 15 36 80 11999 305 51 <dl <dl 26 .48 1.87299 553 35 21 13 75 13540 339 40 <dl <dl 25.72 1.80302 508 29 10 24 58 9016 247 76 <dl 6 22.56 .84305 411 28 12 79 53 7651 210 78 <dl 8 23.55 .63309 614 38 23 22 63 11856 350 130 <dl 1 24.43 1 .35
314 599 36 22 14 78 14367 375 60 <dl 3 _

316 621 29 17 28 67 1936 317 59 <dl <dl - -

328 469 41 24 15 103 17136 438 129 <dl 8 - -

332 676 46 22 17 93 17171 507 131 <dl 7 - . -
333 607 36 13 21 108 14376 353 96 <dl 7 - -

335 615 46 19 14 101 16210 453 113 <dl 7 - -

338 481 39 18 204 133 8364 311 71 <dl 1 - -

341 420 47 28 86 238 10408 334 86 <dl 5 - -

Tabel 7 - Voor zout last gecorrigeerde < 63 um
analyses van de Sl-Raai en de "De Spleet" 
bodemmonsters.

Element Eenheid Aantal
(n)

Gemidde1de 
(X)

Standaard
afwijking

(an-1)

P ppm 8 561. 91.06
Cr ppm 8 40. 6 .28
Ni ppm 8 20. 4.63
Cu ppm 8 50. 66 .81
Zn ppm 8 115 . 53.54
Fe % 8 1.375 0.324
Mn ppm 8 386 . 71.85
Pb ppm 8 93. 29 .10
Cd ppm 8 < dl 0.00
Co ppm 8 5 . 2.95

CaC03 % 0 — _

Org.St. S; 0

Tabel 6 - Gemiddelde zware metalen analyse voor het
gebied "De Spleet" berekend a.d.h.v. 6 
< 63 um zware metalen analyses.



Element Eenheid Vergelijking [Zw.M.] [Zw.M.] Overeenkomst [Zw.M. ]509s< 16um
(Y - aX + b) bij -----------------

a b 509s<16um <63um * < 16 um [Zw.M.] < 63 um

p ppm lí..98 185. 784. 561. 31 i.398
Cr ppm i ,.08 11. 8 66 . 40. 26 i.650
Ni ppm .533 5. 29 32. 20. 28 i.600
Cu ppm .327 1 .94 18. 50. 79 .360
Zn ppm 2.84 20. 6 163. 15. 33 i.417
Fe % .036 549 2..35 1.375 23 i..709
Mn ppm 10 .3 99. 9 614. 386. 28 i.591
Pb ppm 1 ,.47 37. 5 III. 93. 38 i.194
Cd ppm 0 .00 5 .50 .5 - i.000
Co ppm .059 4.66 8. 5 . 6 i.600

CaC03 % .483 6 .30 30, _ —

Org.St. % .078 361 4,.30

Tabel 9 - VergelijKing [ZW.M. ] (50 X < 16 um) • me
[Zw.M. J (< 63 gm),

Gebied Monster 

NR

Bindingscapaciteiten en normeringsfactoren 
a.d.h.v. < 2 um fractie en Organisch Stof gehalte.

< 2 um (t.o.v. 
min. delen) 

(*)
Org.St. 

(%)

Bindingscapaciteit 
(1.5 * Org.St.) + 

(0.6 * < 2 um)
Normerings- 
factor
(27/bindingscap.)

D 314 7.50 1.60 6.900 3.913e 316 1.11 .40 1.266 21.327S 328 23.19 2.90 18.264 1.478
P 332 12.50 2.09 10.635 2.5391 333 5.87 1.09 5.157 5.236e 335 25.36 3.48 20.436 1.321e 338 .00 .21 .315 85.714. t 341 .08 .28 .468 57.692

Tabel IO - Bindingscapaciteit normeringsfaetoren.

Gebied Monster A.d.h.v. bindingscapaciteit naar standaard sediment (met 
bindingscapaciteit van 27 meq/100 g) genormeerde analyses. 
(Co en Cd detectielimiet - 1 ppm).

NR
P Cr Ni Cu Zn Fe Mn Pb Cd Co CaC03 Org.St. 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % %

D 314 16 04 117 47 27 243 45774 970 223 <dl 78 - -

e 316 4223 277 107 64 576 136919 1962 1429 <dl 43 - _

S 328 638 68 35 19 167 26564 622 143 <dl 6 - -

P 332 1325 99 46 23 190 33756 815 91 <dl 8 -

1 333 2126 126 42 21 215 45951 1094 230 <dl 42 - -

e 335 960 71 34 20 186 25345 701 137 <dl 8 - -
e 338 6771 600 429 171 1543 343113 7714 943 <dl <dl - _

t 341 6635 519 404 58 1269 283960 5654 3288 <dl <dl — —

Tabel 11 - Analyse resultaten bij een
bindingscapaciteit van 27 meq / 100 g.



Element Eenheid Aantal
(n)

Gemiddelde
(X)

Standaard
afwijking

(crn-1)

P ppm 8 3035 . 2512.
Cr ppm 8 235 . 212.
Ni ppm 8 143. 171.
Cu ppm 8 50. 52.
Zn ppm 8 549 . 550.
Fe * 8 11.767 12.707
Mn ppm 8 2442. 2708.
Pb ppm 8 811. lili.
Cd ppm 8 <dl -
Co ppm 8 23. 28.

CaC03 * 0 _ _
Org.St. * 0 - -

Tabel 12 - Gemiddelde zware metalen analyse voor het 
gebied "De Spleet", bereKend a.d.h.v, 8 
analyses bij een bindingscapaciteit van 
27 meq / 100 g.

Element Eenheid [Zw.M.] [Zw.M.] [Zw.M.] 50* <16um
50*< 16/um 27meq/100g [Zw.M.]27meq/100g

P ppm 784. 3035 . .258Cr ppm 66. 235. .281Ni ppm 32. 143. .224Cu ppm 18. 50. .360Zn ppm 163. 549. .297Fe * 2.35 11.77 .200Mn ppm 614. 2442. .251Pb ppm III. 811. .137Cd ppm Ul o .5 1.000Co ppm 8. 23. .348
CaC03 * 30. _ —

Org.St. * 4.30 — —

Tabel 13 - Vergelijking van [Zw.M,] (50 X < 16 um) 
met [Zw.M.] (27 meq / loo g),



Element Eenheid Sl-Raal (n-=7) De Spieet (n-=8)

Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 
_ afwijking _ afwijking
(x) (on-1) (X) (on-1)

p ppm 542. 78. 561. 91.Cr ppm 32. 4.1 40. 6.3
Ni ppm 16 . 5.1 20. 4.6
Cu ppm 40. 29 . 50. 67.
Zn ppm 67. 13. 115. 53.
Fe. % 1.061 .20 1.375 .32
Mn ppm 282. 51. 386 . 72.
Pb ppm 72. 31. 93. 29.Cd ppm .5 0.0 .5 0.0
Co ppm 3. 3.2 4.8 3.0

CaC03 % 24. 1.3 . _ _
Org.St. % 1.3 .51 —

Tabel 14 - Gemiddelde - voor zout last gecorrigeerde
< 63 um analyses a.d.h.v. 7 Sí-Raai en 

3 "De Spleet" bodemmonsters,

Normen Zware metalen

As
ppm

Cd
ppm

Cr
ppm

Cu
ppm

Hg
ppm

Ni
ppm

Pb
ppm

Zn
ppm

Natuurlijk 
(base-1ine) 

(< 63 um)
5
à
10

0.2
à
0.4

60
h
90

15
à
40

0.1
à
0.2

35
à
75

20
à
40

50
h
100

Streef
waarden

20+
5

0.75+
0.25

90+
20

20+
5

0.4+
0.1

25+
5

50+
10

150+
30

Gebied Compilatie

Sl-Raai 
(<_63 um) 
x(crn-l) -

0.5+
(0)

32+
(4.1)

40+
(29) -

16+
(5.1)

72+
(31)

67+
(13)

De Spleet 
(<_63 um) 
x(cm-l)

-
0.5+
(0)

40+
(6.3)

50+
(67) -

20+
(4.6)

93+
(29)

115+
(53)

Verw.waarde 0.5 66 18 32 111 163
De Spleet
50 % < 16um - (0.5 (57 (17 - (28 (62 (148
(en betr. à à à à à à
interval) 0,.5) 77) 20) 35) 158 178

Tabel 15 - De voor de oppervlaKte sedimenten van de 
Nederlandse zoute wateren bij benadering 
geldende natuur 1 iJRe en streef gehalten 
voor zware metalen (in <63 um of bij 
50 X < 16 pm ? (Lit. 1)) en een compi
latie van de zware metaal gehalten langs 
de Si-Raai en in het gebied "De Spleet".



BÍ.i lae en



Bijlage 1 - LoKaliteitenKaart, i : 141.421, (-10 m  dieptelijn uit
I960), RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations
(WL, 1981). Bemonsterde traject in cm t.o.v. "maaiveld".



Bijlage SA - FosforKaart, 1 : 141,4SI, (-10 m dieptelijn uit I960),
KWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).



Bijlage IB - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v.
alle WL (1961) Voordelta data).
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Bijlage 3 A - ChroomKaart , 1 ; 141,4SI, (-10 m  dieptelijn uit 1960),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1931),



Bijlage 3 B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v,
alle WL (1961) Voordelta data).



Bijlage 4A - NiKKelKaart , 1 : 141,4-Si, (-10 m dieptel ijn uit I960),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981),
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Bijlage H B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d,h.v.
alle WL (1961) Voordelta data).
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Bijlage SA - KoperKaart , 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uít I960),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981),



Bijlage S B  - Bijbehorende histogrammen (4e histogram (met
andere schaal) a.d.h.v. alle WL (1931) Voordelta 
data),



" s

Bijlage 6A - ZinKKaart , 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit I960),
ms-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1961).



E I

E I

Bijlage 6 B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v.
alle WL (1961) Voordelta data).



Bijlage 7A - IJzerKaart, i : 141,421, (-10 m dieptelijn uit I960),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (W L , 1981),
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Bijlage 7B - Bijbehorende histogrammen.



IV

Bijlage SA - Mangaanhaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uit i960),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1931).
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Bijlage dB - Bijbehorende histogrammen,



X

Bijlage 9A - LoodKaart , 1 ; 141,4SI, (-10 m dieptelijn uit 1930),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1961),
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Bijlage SB - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v.
alle WL (19Ô1) Voordelta data).
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Bijlage iOA - Cadmiumkaart, 1 : 141.421, (-10 m dieptelijn uít 1980),
RWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1961).
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Bijlage 70 B - Bijbehorende histogrammen (4e histogram a.d.h.v.
alle WL (1981) Voordelta data).
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Bijlage H A  - C obaltKaart, i : 141.421, (-10 m dieptelijn uit 1980),
BWS-DGW stations (RU) en RGD+WL stations (WL, 1981).
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Bijlage 11 B - Bijbehorende histogrammen,



Appendices



Component Valentie 

Z

Massa

M

Concentratie 

ppm mmo1 mequiv

Na + 22..9898 10760 468..03 468..03
K + 39 ., 102 387 9 ,,90 9 ..90
Ca ++ 40.,08 413 10..30 20..61
Mg ++ 24..312 1294 53 . 22 106 ,.45

+ 604,.99
Cl — 35,.453 19353 545,.88 545..88
S04 — 96..06 2712 28,.23 56 ..46

HC03 - 61..01 142 2 .33 2,.33
- 604 .67

H3B03 • 61 .81 27 .44 0.00
H4SÍ04 96 .09 10 .10 0 .00
Totaal 35098 + 1209 .66

Appendix i - Gemiddelde zeewatersamenstel 1ing met het 
zoutgehalte uitgedruKt in ppm, mmol en in 
mil 1i-equivalenten (t.Jb.v. zout last
correctie) (Lit, 13),

Uit bovenstaande Tabel blijkt dat 35.098 gram zeezout 
overeenkomt met 1209.66 meg (1 meq = 0.029 g zeezout). 
A.d.h.v. deze waarden kunnen de zout lasten van Tabel 
6, uitgedrukt in meq / (100 g < 63 um), omgerekend
worden naar zout lasten in gram zeezout / (100 g < 63
um). De resultaten van deze omrekening staan vermeld 
in Tabe1 6.



Ge- Sta- X Y Datum Tijd Tijd Diepte Diepte Golf- Wind X Y X Y Diepte Jaar-bied tion gep1 and gep1 and begin ver begin ver hoog rich begin begin ver ver tov taitrek trek te ting trek trek NAP lo-(MET (MET (mbv echolood en dingsof of tov wateropp) kracht kaartNR (vrd) (vrd) METZ) METZ) (m) (m) (cm) (B) (vrd) (vrd) (vrd) (vrd) (m) (19. .)

S 289 -3.300 382.900 25/09/85 16.08 16 .25 10.7 10.6 0 f 1 +s t 1 -3339 382829 -3349 382809 10.8 831 293 -2.400 385.200 25/09/85 15.41 15.55 9.5 9.4 0 f1+St] 1 -2457 385161 -2478 385164 10.4 81- 296 -.600 386.700 25/09/85 15.05 15 .26 11.7 11.5 0 St] 1 -778 386610 -722 386639 10 .9 81R 299 1.000 388.400 25/09/85 14.35 14.53 12.0 12.0 0 st: 1 1051 388455 1051 388455 11.0 81a 302 2.501 390.500 25/09/85 11.14 11.34 12.6 12.6 0 St] 1 2523 390498 2523 390498 11.1 85a 305 4.200 392.300 25/09/85 8.44 9 .07 10.5 10.6 0 st: 1 4193 392287 4176 392291 11.0 85i 309 6 .300 394.900 25/09/85 9 .39 9 .57 11.9 12.0 0 sti 1 6392 394940 6429 394945 11.8 85
D 314 16.389 385 .305 04/09/85 10.30 11.80 7.6 7.3 40 NW 4 16506 385233 16506 385233 7.5 84e 316 13.285 385.249 04/09/85 16.00 16.35 9.8 10.1 60 W 2 W 5 13231 385250 13268 385258 8.2 84S 328 16.189 384.566 04/09/85 11.20 12.48 9.2 9.0 30 W 3 16178 384423 16178 384423 10.6 84P 332 13.246 384.379 04/09/85 15.10 15 .50 11.1 11.6 20 W 3 13199 384349 13325 384354 10.5 841 333 14.858 384.306 04/09/85 14.18 15.00 10.8 11.2 20 W 3 14850 384456 14834 384460 10.6 84e 335 11.683 384.121 04/09/85 16.40 17.20 12.3 12.6 50 W 2 W 4 11565 384069 11547 384073 10.0 85e 338 16.209 383.961 04/09/85 13.00 13.30 8.5 8.7 30 W 4 16639 384034 16586 384016 8.9 84t 341 14.503 383.731 04/09/85 13.41 14.10 8.5 8.6 30 W 3 14413 383742 14398 383761 8.7 84

Appendix B - Compi lât ie veldgegevens.



♦Si-RAAI + WIELINGEN ZWARE METALEN (VOORDELTA 1985-2)
♦Dit Til e  zwM.dat bevat de zware M etalen a n a l y s e s  van de a fd .b o de m ku nd e
♦ van de RUU. ♦-------------------------------------------------------------
♦
*860805
$ -9 [32000004QOUJ
>STATION.DIEPTE (TRAJECT IN CM TOV MV)
Xi6 
>P (PPM) 
>Cr(PPM) 
>Ni(PPM) 
)Cu(PPM) 
>Zn(PPM) 
>Fe (%) 
>Hn(PPM) 
>Pb(PPM) 
>Cd(PPM) 
)Co(PPM)

(TOV MINERALE DELEN) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER) 
(TOV TOTALE MONSTER)

2314.,015 11,.57 410 30 12 7 62 1.1698 248 57 .5 20..0
2316..015 1.75 198 13 5 3 27 .6420 92 67 .5 2.0
2328..015 36 .01 432 46 24 13 113 1.7973 421 97 .5 4.,0
2332..015 19.37 522 39 18 9 75 1.3295 321 36 .5 3.0
2333. 015 8.,77 406 24 8 4 41 .8776 209 44 .5 8..0
2335.,015 39 .69 727 54 26 15 141 i'.9186 531 104 .5 6.0
2338. 015 ,17 79 7 5 2 18 .4003 90 11 .5 5
2341.,015 .35 115 9 7 1 22 .4922 98 57 .5 .5
Appendix 3 A Datafile listing:

/DGW/WEIDEN/DUMP/ZWAREMETALEH/ZWMB.DAT

♦ZWARE METALEN IN < 63 MU Si-RAAI+DE SPLEET (VOORDELTA i985-2)
i♦ DIT ZUM<63 DAT FILE BEVAT DE ZWARE HETALEN GEHALTEN DIE ZIJN BEPAALD 1 ÍN D H  63'Mu FRACTlt VAN DE ONVOORBEHANÜELDE MONSTERS. DE GEHALTEN I ZIJN GECORRIGEERD VOOR DE ZQUTLAST. # —  ----------------------------------
*860825 [oo5ooo0()()öiooii]
)select>HONSTERNUMMER>BEMONSTERD TRAJECT (IN CM TOV MAAIVELD)>X (VRD)>Y>P (VRD)(PPM)
)Cu (PPM)>Zn (PPH)>Fe (PPM)>Hn (PPM)!ÊS m>Co (PPM) i 289 .01500 i 293 .01500 1 296 .01500 i 299 .01500 i 302 .01500 i 305 .015001 309 .01500
13»  :íüSS2 328 .01500 2 332 .01500 2 333 .01500 2 335 .01500 2 338 .01500 2 341 .01500

(IN DEf a i(IN DE (IN DE (IN DE (IN DE (IN DE (IN DE (IN DE -3339 382829 -2457 385161 -778 386610 1051 388455 2523 390498 4193 392287 6392 394940 16506 385233 13231 385250 16178 384423 13199 384349 14850 384456 11565 384069 16639 384034 14122 383742

<63 MU (63 MU (63 MU (63 MU <63 MU (63 MU (63 MU (63 MU <63 MU <63 MU 643 27 569 31 493 34 553 35 508 29 411 28614 38 599 36 621 29 469 41 676 46 607 36615 46 481 39 420 47

FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)FRACTIE)12 22 5520 85 85 15 36 8021 13 75 10 24 5812 79 5323 22 6322 14 7817 28 6724 15 103 22 17 9313 21 108 19 14 10118 204 133 28 86 238

93791081211999135409016765111856143671193617136171711437616210836410408

261 83 260 45 305 51 339 40 247 76 210 78 350 130 375 60 317 59 438 129 507 131 353 96 453 113 311 71 334 86

.5.5.5.5
5.0 .5 .5 .5 .5 6.0 .5 8.0 .5 1.0 .5 3.0 .5 .5 .5 8.0 .5 7.0 .5 7.0 .5 7.0 .5 1.0 .5 5.0

Appendix 3 B Datafile listing:
/DGW/WEIDEN/DUMP/ZWAREMETALEH/ZWM<63,DAT



¿VOORDELTA BODEM ZUARE METALEN IN <63 HU FRACTIE (II.L.1981) 
*
1860825
$ -9 100002200011011
>HONSTERHUHMER
>X (VRD)
>Y (VRD)
>P in PPM 
>AL (%)
>ZN in PPM 
>CU in PPM 
>CR in PPM 
>PB in PPM 
>CD in PPM >NI in PPM 
>HG in PPB 
>AS in PPM
452 50Í84 431908 2150 3.99 303.00 32 133 132 í.i 33.832.5 615 37.2453 40068 441404 1550 4.08 199.00 27 121 91 .5 440 23.6
454 54848 435522 1810 4.30 306.00 33 272 179 .8 33.4 655 37.2455 5 i 485 439299 2400 4.40 380.00 37 159 210 .8 38.8 670 49.4
456 48126 443079 2120 3.93 243.00 24 124 130 í.i 31.8 635 33.1457 52707 442983 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0458 56215 446622 2890 5.12 453.00 42 185 245 1.3 45.1 920 41.9459 62075 453927 2540 4.43 282.00 27 199 182 1.7 35.2 785 40.7
460 63252 455760 1350 3.39 177.00 19 138 121 1.7 28.1 700 39.546i 63081 446490 0940 2.18 155.00 18 113 74 .8 21.8 345 13.8462 53576 450235 1730 4.23 290.00 30 167 147 1.4 34.1 705 30.3
463 56326 452183 2380 4.78 245.00 27 154 150 .7 41.0 540 44.4464 54077 454083 2390 4.36 298.00 33 145 98 .9 38.0 560 34.0465 50727 457361 2500 4.32 237.00 25 151 144 1.0 38.7 600 45.1474 3626 384720 1050 3.37 152.00 34 110 62 .8 26.5 521 22.6
475 11437 388737 1310 4.39 219.QO 38 150 97 1.0 31.6 540 24.9
476 14240 392754 1160 4.22 180.00 27 121 75 .6 30.4 529 19.3477 17903 395497 1470 4.54 291.00 76 ISi 99 *7 . i 34.9 440 26.9
478 19963 400419 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0479 26332 406961 0050 3.85 169.00 21 118 67 .9 26.5 445 22.0
S í m « n a m U l 11?:M §5 11

nr
n 1:5 M m ä:l432 37514 423689 1430 4.70 236.00 37 137 30 1.1 34.9 535 23.1

483 14264 373996 1370 4.45 220.00 31 118 92 1.2 32.0 653 24.7484 13104 379028 1090 3.84 173.00 24 112 74 1.2 27.2 595 29.3
485 11997 380914 1200 2.79 127.00 16 95 52 1.0 20.5 466 20.9
486 742 392375 1200 4.23 201.00 25 121 102 .7 29.6 650 22.0487 -7176 398188 1710 4.94 223.00 37 134 -9 -9.0 35.2 400 38.0488 -21676 413518 1710 4.96 170.00 29 99 72 r . 3 37.4 135 42.5
489 -36157 427038 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0490 18245 397436 1180 4.17 162.00 21 117 67 1.1 26.9 492 19.6
49í 11470 403189 1180 4.17 208.00 30 129 70 1.5 34.1 541 21.6492 -9976 416575 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0
493 -32035 443586 1200 5.39 115.00 23 97 47 .3 34.5 106 27.4494 31275 410083 1330 3.97 182.00 23 139 73 .9 26.7 429 24.6
495 24504 415818 1240 4.32 203.00 32 135 -9 -9.0 30.6 480 20.8496 8764 429237 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0497 -20177 456143 i3ao 4.61 141.00 28 100 -9 -9.0 10.0 100 35.3493 13864 462342 -9 -9.00 -9.00 -9 -9 -9 -9.0 -9.0 -9 -9.0499 59364 431722 i960 4.65 535.00 68 205 144 6.0 45.2 1475 25.9
500 57106 433622 1600 4.51 337.00 40 180 192 3.0 40.7 1030 30.6
5í7 7467 384754 500 3.44 181.00 20 109 69 .8 27.2 510 25.4
5Í8 24167 402843 3440 4.76 380.00 34 161 209 1.8 44.8 330 52.2
Appendix 3 C Datafile listing:

/DGW/WEIDEN/DUMP/ZWARENETALEN/WLPLOT.DAT



tm n m ttm tm n x m m ttm m tn tttn m m m tm tn n tt tm tt tn n tu m  
M M & W ' Í Í  hä" If-Rftñl+BI SPLEET (VOORDELTA 1985-2) _ _ _ _ _
X X X X t t X t t t t t t t X X X X t X t t X t X X X t t X X X X X X t X t t t t X X t t X X X X t X t t X X t t t X t t X X t t t t t t t t t t X X t X t X *

Datum 860825
Nr Variabele naan i select
i m m m *
Î? (vrS)6 P (PPH17 Cr (PPH)8 Ni (PPM)9 Cu (PPH)10 Zn (PPH)11 Fe (PPH)12 Hn (PPH)13 Pb (PPH)14 Cd (PPH)15 Co (PPH)

aant aant obs nis 15 015 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Sob Genidd Variantie
23.4730.

0 123875 05796386

1315.

. 82790 5420 2760 6800 13900 1842210 50600 12480 70 60

0000 0000 2250 0000 82580000 386425 55100000000000000000000 122810000000050000000

33783

5333 .26673333 319.23820150 0.0000334055336192.000750012537902.000 9333 6886.211945.1238 26.8286 2627.9521 .... 2117.095240009653756.0000 3333 6605.09672000 953.31435000 0.00000000 9.5000

1333400033336667

St.dev
.516417.86720.00007438.83013540.890182.98326.71745.179651.263646.01193107.049381.271730.87580.00003.0822

Hr Variabele naan
1 select2 MONSTER NUMMER3 BEMONSTERD TRAJ4 X (VRD)5 ? (VRD)6 P (PPH)7 Cr (PPH)8 Ni (PPH)9 Cu (PPH)10 Zn (PPH)11 Fe (PPH)12 Hn (PPM)13 Pb (PPH)14 Cd (PPH)15 Co (PPM)

Variatiecoeff
.33678.056660.00000.90077.00916.15035.18591.281501.13081.49653.25299.24092.371100.00000.77055

St. fout van genid
.133334.613300.000001920.69750914.2539121.426171.734431.3373713.2361911.88022802.2366920.984277.97209

95% Betrouub.interval ondergrens bovengrens

.79582

1.24736305.43872.015004138.84080384464.94000505.9787032.4133415.5316116.9444767.1860710560.77100292.3265466.10153.500002.29313
Nr Variabele Skeuness Kurtosis
1 select -.13363 -1.982142 HONSTERNUHHER .04697 -1.473333 bemonsterd traj******************************4 X (VRD) c"°°05 Y (VRD)6 P (PPH)7 Cr (PPH)8 Ni (PPH)9 Cu (PPH)10 Zn (PPH)11 Fe (PPH)
13 Pb (PPH)
fê Eo m\

-.31443 1.28673 -.33019 .28716 -.02324 2.17373 2.22305 .20619 .51534.34572 ----

-1.50299.44012-1.12916-1.09182-.912294.159144.78885-1.10898-.34521-1.09864

1325
1237738838659739217311814002382
100

819312279101500828006900088794853322683972218.14725.0290034027.29846.50000.70687

1
Correlatie natrix 
4 5 6 7

, 1.u .8851 1.0000
3 ************** 1.00004 .9339 .8944*«**« 1.00005 -.6180 -.3905******* -.3321 1.00006 .1209 -.0862******* -.0132 -.1936 1.00007 .6370 .7971******* .6133 -.3148 .0103 1.00008 4219 .4507******* .4428 -.1706 -.0397 .7333 1.00009 :0980 :2565******* .1445 -.1227 -.5003 .0399 .0258 1.000010 .5401 .6929****** .4862 -.4514 -.4023 .6837 .5928 .4124 i-006011 .5216 .3932******* .4398 -.3256 .4612 .5966 .4570 --5928 .0380t? 6626 6239******* 6022 - 3578 .4223 .8107 .5791 -.3549 .2364[§ :3557 '.5230******* Í4271 .0558 .2114 .5698 .2706 -.2523 .1181
14**********«******************************«*»*««*»*«*«*«»«»15 .2917 .3852******* .2863 -.1197 -.1165 .2536 -.1544 -.2581 .1000

12 13 141111 1.000012 .9126 1.000013 .4777 .6303 1.0000i 4 * t * * * * * n t * n * * * t t t * t  ï.oooo15 .2701 .2819 .6181******* 1.1

15

Nr Variabele
1 select2 HONSTERNUHHER3 BEMONSTERD TRAJ4 X (VRD)5 Y (VRD)6 P (PPH)7 Cr (PPH)8 Ni (PPH)9 Cu (PPH)10 Zn (PPH)11 Fe (PPH)12 Hn (PPH)13 Pb (PPH)14 Cd (PPH)15 Cu (PPH)

Hininun
1.00000289.00000 .01500-3339.0 382831.0 ..411.0000027.0000010.0000013.0000053.00000 7651.00000210.0000040.00000 .50000 .50000

Haxinun Range
2.00000 1.00000341.00000 52.00000.01500 0.0000016639.00000 19978.00000394940.00000 12109.00000676.00000 265.0000047.00000 20.0000028.00000 18.00000204.00000 191.00000238.00000 185.0000017171.00000 9520.00000507.00000 297.00000131.00000 91.00000.50000 0.000008.00000 7.50000

Hidrange
1.50000 315

6650388885.543.37.19.108.145.12411.358.85.
4!

.01500
5000050000000000000050000500000000050000500005000025000

Nr Variabele
1 select2 HONSTERNUHHER3 BEHONSTERD TRAJ4 X (VRD)5 Y (VRD)6 P (PPH)7 Cr (PPH)8 Ni (PPH)9 Cu (PPH)10 Zn (PPH)11 Fe (PPH)12 Hn (PPH)13 Pb (PPH)14 Cd (PPH)15 Cu (PPH)

Mediaan le kuartiel
2.00000 1.00000314.00000 298.25000.01500 .0150011565.00000 593.75000385163.00000 384068.75000569.00000 478.0000036.00000 29.0000019.00000 12.7500022.00000 14.7500080.00000 61.7500011936.00000 9288.25000334.00000 260.7500078.00000 57.00000.50000 .500005.00000 .50000

3e kuartiel
2.333.

15182'38897261642,228010414834.390117

000005000001500000007500050000250002500050000250005000075000

cu
■KJca
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*****************************************************************************Statistische qeqeveas 'tas de datasetZWARE METALEN IN < 63 MU Si-RAAI (VOORDELTA 1985-2)
■mttttmtmtttmntttmtnnnttnttnnttnnntntttnntttntntmmtt
Datum 860825
Nr Variabele aant aant Son Genidd Variantie St.devnaan obs His1 HONSTERNUHHER 7 0 2093.0000 299.0000 48.3333 6.95222 BEMONSTERD TRAJ 7 0 105.0000 15.0000 0.0000 0.00003 X (VRD) 7 0 7585.0000 1083.571512580204.000 3546.85844 Y (VRD) 7 02720800.0000 388685.690017735508.000 4211.3545S P (PPH) 7 0 3791.0000 541.5714 6158.6191 78.47696 Cr (PPH) 7 0 222.0000 31.7143 16.5714 4.07037 Ni (PPH) 7 0 113.0000 16.1429 26.4762 5.14558 Cu (PPH) 7 0 281.0000 40.1429 865.3097 29.42469 Zn (PPH) 7 0 469.0000 67.0000 165.6667 12.871210 Fe (PPH) 7 0 74253.0000 10607.57204153230.0000 2037.947511 Hn (PPH) 7 0 1972.0000 281.7143 2622.5718 51.211112 Pb (PPH) 7 0 503.0000 71.8571 955.1429 30.905413 Cd (PPH) 7 0 3.5000 .5000 0.0000 0.000014 Cu (PPH) 7 0 21.5000 3.0714 10.1190 3.1810
Nr Variabele Variatie St. fout 95% Betrouub.intervalnaan coeff van qeHid ondergrens bovengrens
1 HONSTERNUHHER .02325 2.62769 292.57025 305.429752 BEMONSTERD TRAJ 0.00000 0.00000 15.00000 15.000003 X (VRD) 3.27330 1340.58640 •2196.72900 4363.372104 Y (VRD) .01083 1591.74220 384790.87000 392530.620005 P (PPH) .14491 29.66146 463.99237 614.150516 Cr (PPH) .12836 1.53862 27.94942 35.479167 Ni (PPH) .31875 1.94482 11.38406 20.901668 Cu (PPH) .73300 11.12147 12.92957 67.356149 Zn (PPH) .19211 4.36484 55.09615 78.9038510 Fe (PPH) .19212 770.27173 8722.78320 12492.3610011 Hn (PPH) .18178 19.35596 234.35193 329.0766612 Pb (PPH) .43009 11.68114 43.27440 100.4399013 Cd (PPH) 0.00000 0.00000 .50000 .5000014 Cu (PPH) 1.03569 1.20232 .12945 6.01341
Nr Variabele Skeuness Kurtosis
1 HONSTERNUHHER 0.00000 -1.106092 bemonsterd u M t m m n t m m t n m m m n3 X (VRD) .18276 -1.226404 Y (VRD) .10616 -1.110545 P (PPH) -.34751 -.788186 Cr (PPM) .31860 -1.269697 Ni (PPH) .15711 -1.612078 Cu (PPH) .79644 -1.143769 Zn (PPH) .27658 -1.5575310 Fe (PPH) -.03968 -1.1374311 Hn (PPH) .11963 -1.2722312 Pb (PPH) .83834 -.1897813 Cd (PPH) ******************************14 Co (PPH) .51515 -1.42954

Currelatie natrix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00002«««* i.oooo3 .9943««*« 1.00004 .9990«««* .9958 1.00005 -.3644***«« -.3146 -.3382 1.00006 . 4S35*««« .4263 .4439 .2401 1.00007 .2190*««« .1946 .2212 .4294 .8377 1.00008 -.0587««»* -.1097 -.0538 -.4738 -.3614 -.0717 1.00009 -.3315***«« -.4120 -.3494 .0952 .4803 .5763 .1383 1.000010 -.0370*«*«* -.0653 -.0542 .3927 .8359 .7807 -.4607 .7033 1.000011 .1947«*«« .1953 .1874 .5102 .9149 .7794 -.6321 .4202 .916512 . 5763«««* .6377 .6057 .2964 .1930 .0704 -.2454 -.6281 -.248213*********************************************************************14 .1620******* .2067 .1714 -.4482 -.7333 -.8153 .1993 -.8569 -.9212
11 12 13 1411 i.000012 .1503 1.0000

1.0000
Nr Variabele Hinimm Haxinun Range
i HQHSTERHUHHER 239.00000 309.00000 20.000002 BEMONSTERD TRAJ 15.00000 15.00000 0.000003 X (VRD) -3339.00000 6392.00000 9731.000004 Y (VRD) 382831.00000 394940.00000 12109.000005 P (PPH) 411.00000 643.00000 232.000006 Cr (PPH) 27.00000 38.00000 11.000007 Ni (PPH) 10.00000 23.00000 13.000008 Cu (PPH) 13.00000 85.00000 72.000009 Zn (PPH) 53.00000 85.00000 32.0000010 Fe (PPH) 7651.00000 13540.00000 5889.0000011 Hn (PPH) 210.00000 350.00000 140.0000012 Pb (PPH) 40.00000 130.00000 90.0000013 Cd (PPH) .50000 .50000 0.0000014 Co (PPH) .50000 8.00000 7.50000
Nr Variabele Hediaan le kuartiel 3e kuartiel
1 HONSTERNUHHER 299.00000 292.00000 306.000002 BEMONSTERD TRAJ 15.00000 15.00000 15.000003 X (VRD) 1051.00000 -2677.50000 4742.750004 Y (VRD) 388463.00000 384580.00000 392950.25000S P (PPH) 553.00000 472.50000 621.250006 Cr (PPH) 31.00000 27.75000 35.750007 Ni (PPH) 15.00000 11.50000 21.500008 Cu (PPH) 24.00000 19.75000 80.500009 Zn (PPH) 63.00000 54.50000 81.2500010 Fe (PPH) 10812.00000 8674.75000 12384.2500011 Hn (PPH) 261.00000 237.75000 341.7500012 Pb (PPH) 76.00000 43.75000 94.750001-3 Cd (PPH) .50000 .50000 .5000014 Co (PPH) 1.00000 .50000 6.50000

Midrange
299.0000015.00000 ' 1526.50000 388885.S0000527.0000032.5000016.5000049.0000069.00000 10595.50000280.0000085.00000 .500004.25000
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********************************************************************************Stilistische gegevens van de dataset ZWARE HEÏALEN IN < 63 HU DE SPLEET (VOORDELTA 1985-2) ********************************************************************************
Datun; 860825
Hr Variabele naan1 HOHSTERNUHHER2 BEHQNSTERD TRAJ3 X (VRD)4 Y (VRD)5 P (PPH)6 Cr (PPH)7 Ni (PPH)8 Cu (PPH)9 Zn (PPH)10 Fe (PPH)11 Hn (PPH)12 Pb (PPH)13 Cd (PPH)14 Co (PPH)

aantobs
8
aant Sonnis0 2637.00000 1.20000 116290.0000 03075586.0000 0 4488.0000320.0000163.0000399.0000921.0000 109968.00003088.0000745.0000 4.000038.5000

Genidd Variantie
329

1453638444856140
20491151374638693
4

6250 96.83931500 0.0000.25003369585.5000 .2500 297352.0000.0000.0000.3750.8750.1250

Nr Variabele Variatie St. foutnaan coeff van genid
i HONSTERNUHHER .02985 3.479212 BEHONSTERD TRAJ 0.00000 0.000003 X (VRD) .12628 648.997804 Y (VRD) .00142 192.792635 P (PPH) .16232 32.195276 Cr (PPH) .15698 2.220047 Ni (PPH) .22710 1.635958 Cu (PPH) 1.33950 23.620099 Zn (PPH) .46428 18.8976910 Fe (PPH) .23567 1145.3386011 Hn (PPH) .18613 25.4017712 Pb (PPH) .31246 10.2877113 Cd (PPH) 0.00000 0.0000014 Co (PPH) .61324 1.04342
Nr Variabele Skewness Kurtosis
1 HONSTERNUHHER -.65417 -.96773

St.dev
9.84070.00001835.6431545.299991.06206.27924.627266.807753.45073239.506871.847129.09800.00002.9512

95X Betrouwb.interval

8292.2871 39.4286 21.4107 4463.2676  2856.9819.000010494404.000 0000 5162.00001250 846.69645000 0.00008125 8.7098
ondergrens bovengrens
321.39795 337.85205.15000 .1500013001.61300 16070.89100383992.37000 384904.12000484.87030 637.1300034.75043 45.2495716.50658 24.24342-5.97771 105.7277170.43900 159.8110011037.69900 16454.29700325.93427 446.0657368.79839 117.45161.50000 .500002.34520 7.27980

2 BEHONSTERD traj******«**«***«*****««**«3 X (VRD) -.23509 -1.188954 Y (VRD) .50627 -.968045 P (PPH) -.41408 -1.312366 Cr (PPH) -.42193 -.884067 Ni (PPH) .06778 -.617218 Cu (PPH) 1.79439 1.695059 Zn (PPH) 1.68263 1.7130710 Fe (PPH) -.46913 -1.1013611 Hn (PPH) .52901 -1.1334212 Pb (PPH) .13080 -1.4803813 Cd (PPH) ******************************14 Co (PPH) -.46210 -1.40770
Correlatie natrix

1 2 3 4 5 6 io
/1 1.0000 2******* ï.oooo3 -.1649******* 1.0000

i -:??§ÎÎ8ÎUÎ -.'4821 *.5221 1.0000.7283*««** -.2973 -.8090 -.2451 1.0000.1667******* .0841 -.3183 -.5377 .5949 1..4886******* .4092 -.4618 -.5621 .0514.7198******* .0375 -.7576 -.7506 .5614-.2245******* -.3000 .1859 .5134 .2503.0695******* -.3831 -.1255 .4368 .5782„ .4312******* -.3054 -.4598 .0932 .6654
13********************************************************************** 14 3760******* -.2516 -.4019 .0680 .6206 .1890 -.5407 .0871 .7716

67
8 91011

12

.0000.0034 1.0000 .5710 .4577 1.0000.0407 -.8384 -.4938 1.0000.2290 -.5588 -.2983 .8779.2150 -.3693 .0025 .7368

12 13 141111 1.0000 12 .8496 1.0000 13************** 1,0000 14 .7401 .8936****** 1.0000

Nr Variabele Hininun Haxinun Range Hidrange
1 H8NSTERNUHHER 314.00000 341.00000 27.00000 327.500002 BEHONSTERD TRAJ .15000 .15000 0.00000 .150003 X (VRD) 11565.00000 16639.00000 5074.00000 14102.000004 Y (VRD) 383742.00000 385254.00000 1512.00000 384498.00000S P (PPH) 420.00000 676.00000 256.00000 548.000006 Cr (PPH) 29.00000 47.00000 18.00000 38.000007 Ni (PPH) 13.00000 28.00000 15.00000 20.500008 Cu (PPH) 14.00000 204.00000 190.00000 109.000009 Zn (PPH) 67.00000 238.00000 171.00000 152.5000010 Fe (PPH) 8364.00000 17171.00000 8807.00000 12767.5000011 Hn (PPH) 311.00000 507.00000 196.00000 409.0000012 Pb (PPH) 59.00000 131.00000 72.00000 95.0000013 Cd (PPH) .50000 .50000 0.00000 .5000014 Co (PPH) .50000 8.00000 7.50000 4.25000
Nr Variabele Hediaan le kwartiel 3e kwartiel
1 HONSTERNUHHER 332.50000 316.00000 338.000002 BEHONSTERD TRAJ .15000 .15000 .150003 X (VRD) 14486.00000 13199.00000 16506.000004 Y (VRD) 384391.00000 384038.00000 385235.000005 P (PPH) 603.00000 469.00000 621.000006 Cr (PPH) 40.00000 36.00000 46.000007 Ni (PPH) 20.50000 17.00000 24.000008 Cu (PPH) 19.00000 14.00000 86.000009 Zn (PPH) 102.00000 78.00000 133.0000010 Fe (PPH) 14371.50000 10408.00000 17136.0000011 Hn (PPH) 364.00000 317.00000 4S3.0000012 Pb (PPH) 91.00000 60.00000 129.0000013 Cd (PPH) .50000 .50000 .5000014 Co (PPH) 6.00000 1.00000 7.00000
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Element F-prop. Signif ikant 
verschi 1

P .6678 NCr .0107 JNi .1172 N
Cu .7281 NZn .0377 JFe .0461 J
Mn .0071 JPb .1932 N
Cd - NCo .2915 N

Appendix 5 - Variant ie analyse van de dataset 
Zware metalen in < 63 pm, 
SI-Raai + De Spleet 
(indeling naar gebied).


