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L i te rat uur overzicht
1. Jaterkwaliteit Noordzeekanaal 1964, Fijksinstituut voor
blz. 6, 8 en 12, uitZuivering van Afvalwater
gegeven

augustus 1965e

2 De v.rateruitwisseling in de haven van Ijriuiden 1953, :ijksbologisch
instituut voor Visserij-Onderzoek
. en Studiedienst Ijmuiden, uitgegeven 195 4
Station,
3. waterkwaliteit haven en hadtranden Ijmuiden 1959, fl.I...,
uitgegevon maart 1901
0

Lijst van bijlagei.

1 t/m Lf

Waterkwaliteit buitenhaven IJmuiden, van meetpunt
2 en + periode 3 jan.1 67 t/m 11+ mei'68.
G2 gehalte in mg/l en temperatuur in °C.
Cl' gehalte in kg/rn2 en 02 verzadigingspercentage.
20

3.

B.C.D.in g/l en . C.D. in mg/l.

L

PC

in mg/l en NH

in mg/l.

elf

5 t/m 8

Waterkwaliteit buitenhaven IJmuiden, periode 18 april
67 t/m 1+ mei'68.
meetpunt a oppervlakte

9 t/m

13

"

a bodem

"

b oppervlakte

"

b bodem

Waterkwaliteit buitenhaven IJmuiden, periode 8 sept.
66 /m 2+ dec.'68.
meetpunt 1 oppervlakte
loo

2

1?

''

3

"

"
1+ t/m 18

5 bodem

aterkwaliteit buitenhaven IJmuiden, jaar 1969.
l. meetpunt 1 oppervlakte
'
2

,

3

"

5 bodem

Waterkwaliteit Buitenhaven IJmuiden

1966 t/m 1969
I. Inleiding.
Naar aanleiding van een viertal bemonsteringen in het voorjaar
en zomer van 1964. door het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, heeft de Studiedienst IJmuiden vanaf september 1966 een 2- wekelijkse bemonstering uitgevoerd van het water in de Buitenhaven. De
resultaten van de bemonstering in 196+ zijn samengevat in lit. 1.
Ook in 1953 en 1959 heeft een onderzoek naar de waterkwaliteit van
de Buitenhaven plaats gevonden, resp 0 lit. 2 en 3.
De 7 bemonsteringsplaatsen in de periode 1966 t/m 1969 zijn weergegeven op de bijlagen en gelegen:

1

Viaterdiepte
bijL .W0

Plaats

Punt

voor schiereiland tussen Zuider- en
Middentoeleidingskanaal.

ca 10

2

mond Vissers- en Haringhaven.

ca

3

voor schiereiland tussen Spui- en

in

7 m

Noordertoeleidingskanaal.

ca 15 m

k

mond Hoogovenhaven.

ca 15 rn

5

zee of nieuwe Buitenhaven

ca 15 m

a

Vissershaven

ca

7

in

b

Haringhaven

ca

7

in

Bij punt 5 is alleen het water nabij de bodem onderzocht, waarbij is
aangeromen dat dit water overeenkomt met het water dat vanuit zee de
haven binnenkomt. Het monster is, zo mogelijk, buiten de haven genomen. Indien de weersomstandigheden dit verhinderden 9 heeft de bemonstering binnen de haven plaats gevonden, in de meeste gevallen echter
zeewaarts van de oude havenhoofden.
Gedurende de periode januari 1967 t/m mei 1968 is ter plaatse
van de punten 1 t/m + de waterkwaliteit onderzocht van het water 1
meter onder de waterspiegel, in het midden van de vertikaal en 1 meter
boven de bodem. Met uitzondering van het chioridegehalte zijn de waar-

- den -
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den van de monsters op 1 meter onder de waterspiegel het hoogst. Na
mei 1968 is daarom bij de punten 1 t/m 4 alleen het water aan het
oppervlak onderzocht.
De punten a en b, resp. Vissers- en Haringhaven zijn bemonsterd
gedurende de periode april 1967 t/m mei 1968, waarbij is onderzocht
het water 1 meter onder de waterspiegel en 1 meter boven de bodem0
Na mei 1968 zijn deze punten vervallen, omdat bleek dat punt 2 aan
de mond van de haven ook voldoende representatief was voor deze havens0
De bernonstering is meestal uitgevoerd ¶ â 2 uur voor het tijdstip van laagwater. Deze periode van het getij is gekozen omdat bij
laagwater het water uit de zijhavens zeewaarts stroomt en het spuien
met de Spuisluis net niet of net wel is gestart, waardoor de waterkwaliteit nog niet of gering is beinvioed door het gespuide water.
Bij het chemisch onderzoek van het water zijn bepaald, de temperatuur, het zuurstofgehalte, het chioridegehalte, het biochernischen chemisch zuurstofverbruik, het fosfaat- en ammoniumgehalte en vanaf januari 1969 het fenol- en cyaangehalte. Naast dit chemisch onderzoek heeft in 1968 ook een bacteriologisch en biologisch onderzoek
plaats gevonden 0
Het water in het ca +20 ha grootte havenbassin wordt regelmatig
ververst door:
a0 de vulling en lediging bij vloed en eb (de kornvulling),
b0

de circulatie die ontstaat tussen het brakke water dat bij het
spuien en schutten de haven instroomt en het zoute zeewater (de
vertikale uitwisseling),

c. de getijstroom langs de havenhoofden, waardoor bij de havenmond
een rondgaande stroming ontstaat en een circulatie tussen het water
in de mond en het water van de' getijstroorn (de horizontale uitwisseling).
Een uitvoeriger beschrijving van deze hydrografie komt voor in lit.2,
hoewel de getallen in dit rapport genoemd door latere onderzoekingen
zijn achterhaald 0
110 Verschillen waterkwaliteit oppervlakte, midden, bodem.
Gedurende de periode januari 1967 t/m mei 1968 is ter plaatse
- van -
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van de punten 1 t/m 4 de waterkwaliteit van het water 1 meter onder
de waterspiegel, in het midden van de vertikaal en 1 meter boven de
bodem, resp0 oppervlakte, midden en bodem genoemd0 De resultaten van
de punten 2 en + zijn vermeld op de bijlagen 1 t/m 4. De resultaten
van de punten 1 en 3 zijn niet weergegeven.
Over het algemeen is de waterkwaliteit van het water aan het
oppervlak duidelijk slechter dan bij de bodem, terwijl de kwaliteit
van het water in het midden daar ongeveer tussen in ligt. Dit wordt
veroorzaakt doordat de lozingen in de Hoogovenhaven en in de Vissersen liaringhaven het water aan de oppervlakte meer verontreinigen dan
het water in diepere lagen. liet water nabij de bodem bestaat voor
een groot gedeelte uit zeewater.
Te np er a t uur.
op bijlage 1 is de temperatuur en het zuurstofgehalte weergegeven. De temperatuur van het water bij de bodem is bij de punten
0
0
1 en 2 's zomers meestal 1 tot max. 2 C lager dan van het water
aan het oppervlak. Hij het punt 4 is het oppervlaktewater het gehele
30 C hoger dan het bodemwater, veroorzaakt door de lozingen
jaar ca
in de Hoogovenhaven. In punt 3 bedraagt dit verschil ca 20 C. In alle
punten is het temperatuurverschil tussen midden en bodem maximaal
10 C.
Zuursto fgehalte.
In alle punten is het zuurstofgehalte van het water aan het
oppervlak lager dan bij de bodem, bij de punten 1, 2 en 3 ca 0,5 â
1 mg/l, bij punt 4 ca 1 â 1,5 mgi'l. Aan het eind van 1967, gedurende
de maanden oktober, november en december is het verschil hoger, bij
punt 1 ca 2,5 mg/l, bij punt 2 ca 1,5 mg/l en bij de punten 3 en 4
ca 2 mg/l. liet zuurstofgehalte van het water bij de bodem is meestal iets hoger dan van het water in het midden, behalve in de zomer
bij de punten 1 en 4, waar bij de bodem een lager zuurstofgehalte
is gevonden dan in het micIcen.
Omdat het maximaal mogelijke zuurstofgehalte afhankelijk is
van de temperatuur en het chioridegehalte (21 â 3 mg/l minder als
0
temperatuur 10 hoger en ruim 1 gJl minder als chioridegehalte
10 0/00 hoger) is op bijlage 2 het zuursto fverzadigingsperCefltage
weergegeven.

MW

Chioridegehalte.
Het chloridegehalte in de Buitenhnven van IJmuiden staat onder
invloed van het spuien van verzilt water uit het Noordzeekanaalo Voor
dit onderzoek is bemonsterd op momenten direct voor de invloed van
een nieuwe spuigang. Doordat de invloed van een voorafgannde spuigang dan nog niet door uitwisseling met het zeewater totaal is opgeheven, worden nog vrij grote variaties in chioridegehalte tussen oppervlakte, midden en bodem op dezelfde datum en variaties in eenzelfde punt op verschillende data gemeten0
Een verband tussen de variaties in chloridegehaltefl dat voor de
beschrijving van de verontreiniging van de Buitenhaven van belang zou
kunnen zijn en de windkracht of -richting of het karakter van de spuigang is niet gevonden.
In de volgende tabel zijn de gevonden chioridegehalten samengevat0 Opgemerkt wordt dat zeewater 16,5 kg chioride per m3 bevat0 Langs
de kust bij IJmuiden is het chlorideehalte gemiddeld 16,5 A 17 kg/m 3 0
ChloridegehaJtefl in kg/m3.
2 = mond Vissershavens
= "Zuiderkanaal"
4 = mond Hoogovenhaven
3 = "Spuikanaal"
5 = referentiepunt (bodem) in Buitenhaven0
1

punt

midden

oppervlakte
laag

laag
1

2

4

8
8
6
7

15 11 9 5
15 11,5
1410

-

-

hfeme

bodem
laag7
hoog

1317,515,5
1217 14,5
14,5
17
12
12,5
16
9
13 17,5155
14,5
12
17
15
13 17
17 -14
11
15 9 5
__1417

Biochemisch en chemisch zuurstofverbruik.
Op bijlage 5 zijn weergegeven het biochemisch zuurstofverbruik

(B.0.I). 20-5) en het chemisch zuurstofverbruik (C.O.D.).
Aan de oppervlakte varieert het biochemisch zuurstofverbruik van (0)
1 tot 7,9 (14,1) mg/l, in het midden varieert het van (0) 0,5 tot 6,5
(12,6) mg/l en bij de bodem is de variatie van 0,6 tot 3,9 (7,2.) mg/l.
Dus de waterkwaliteit, aangegeven door het biochemisch zuurstofverbruik is aan de oppervlakte minder goed dan in diepere lagen.
Van het chemisch zuurstofverbruik zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een beoordeling.
- Fosfaatgehalte -

-5-

For; f atgeha lte0
Het fosfaatgehalte is weergegeven op bijlage 4. Het volgende
beeld van de \ariaties in gehalte wordt verkregen:
Fosfaatgehalten in mg/l (PO4''')
(nauwkeurigheid = 0,010 mg/l)
punt 2 = mond Viershavens
punt 4 = mond Hoogovenhaven
punt

bodem

midden

oppervlakte

laag hoog laag hoog laag hoog
0,70 -

2

9122

4

0,15 0,70

09 15

0,55

0,05 0,35

0,10

0,35

0,10 0,30

Het onderzoek is ingesteld in verband met de invloed van fosfaten op de groei van zekere fauna, o.a. diatomeen.
Ammoniumgehalte.
Het amr'oniumgehalte staat ook op bijlage 4. I)e tabel geeft de
variaties weer:
Ammoniumgehalte in mg/l (NH Jf

)

(nauwkeurigheid = 0,020 mg/l)
punt

laag

hoog

2

1

3

4

2

8 (29)

bodem

midden

oppervlakt ,

hoog

laag

1

21 5

09 2

2

3

4,5

0,2

1 (6)

laag

hoog

Het amrioniumgehalte in punt 4 aan de oppervlakte is dus hoog (van
2 tot 8 mg/l) met een uitschieter tot 29 mg/1
III. Jaterkwaliteit Vissershaven en flaringhaven.
Voor wat betreft de verschillen tusHen oppervlakte en bodem zijn
de verschijnselen soortgelijk als in de punten 1 t/m 4 in de Buitenh a v en0
De absolute waarden van temperatuur en chioridegehalten geven geen
aanleiding tot opmerkingen.
Van het zuurstofverzadigingspercentage kan worden gemeld dat het varieert van 50 % tot 90 % met enkele minitta van 20 %. Dit percentage

- steekt -

steekt niet slecht af tegen het percentage in de punten 1 t/m + in
de Buitenhaven; de minima van 20 % komen in de Buitenhaven niet voor
en wel in de Visershaven en in de Haringhaven0
Het biochemisch zuurstofverbruik varieert van 0,5
1

A 6 mg/l (B.c.D.

1,0 tot

20-5).

Het fosfaatgehalte en het ar'imoniurigehalte zijn bepaald over de
korte periode van 24-1-1968 t/m 1+-5-1968.
1V0 Waterkwaliteit Buitenhaven september 1966 t/m december 1969.
Nadat de typerende verschillen tussen oppervlakte, ridden en
bodem zijn aangetoond (besproken in hoofdstuk II) zijn de metingen
midden en bodem voor wat betreft de punten 1 t/m 4 gestaakt, omdat
de monsters op 1 meter onder de waterspiegel (=oppervlakte) een goede maat geven voor de graad van vervuiling ter plaatse0 Van het punt
5 is juist het bodemmonster gehandhaafd, omdat dit monster beschouwd
kan worden als het zeewater van dat moment.
Alle aldus verkregen gegevens zijn voor de punten 1 t/m 5 verzameld op de bijlagen 9 t/m 13 en 14 t/m 18 (jaar 1969). Hierna zullen de resultaten in enkele cijfers worden samengevat voor de gehele
periode september 1966 t/m december 1969.
Temperatuur
De volgende tabel geeft een indruk van de teriperatuurvariatie
in de 5 meetpunten.
temperatuur in
punt

maand
maart 169

1

0

C in sept0 166 t/m dec. 9 69

min,
3,1

maand
aug. 169

maximum
21 9 5

2

idem

3,1

idem

21,3

3
1

idem

3,0

idem

22 9 0

idem

4,2

idem

25,1

2,5

idem

19,8

5(bodem) feb. '69

De laagste temperatuur was dus aande oppervlakte 3,0 en in punt 5
(bodem) 2,5 °C. De maxiria waren 25,1 (opp.) en 19,8 (5-bodem).
Temperatuurveranderingen in de tijd zijn uiteraard geleidelijk.
Zuurstofgehalte.
Vermeld worden hier zuurstofverzadigingspercentages, een maat
voor -
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voor de waterkwaliteit.
Omdat de extremen meestal uitschieters zijn, is ook een gemiddelde
vormeld.
zuurstofverzadigingsercentages in sep. 166 t/m dec 0 169
punt

minimum

gemiddeld

maximum

82
76

114
110
109
102
126

3

50
44
36

4

47

77
75

5 ftodern)

82

99

1

2

Het zuurstofverzadigingspercentage is dus in de punten 3 en 4
gemiddeld 2,5 % lager dan in 1 en 2. In punt 5 (bodem) (zeewater) is
het percentage (99) dus 21 % hoger dan het gemiddelde van de punten
1 t/m 4
Chioridegehalte.
Het chioridegehalte kan worden getypeerd door de minimum en maximum waarden en de gemiddelde waarde van de gehele periode.
chioridegehalten in kg Cl'/m3 in sep. 166 t/m dec. 169e
punt

minimum

gemiddeld

maximum

11,5
11,5

14,7

1

7,7

2

7,5

3

41 8
69 6

11 9 0

15,3
15,7

141 1

16,0

17,7

4
5 (bodem)

15,2

10 9 0

De laagste waarden (laagste minimum = 4,8 en laagste gemiddelde
101 0 kg Cl','m3) worden gevonden in het meest direct onder de invloed
van de spuistroon liggende punt 3. Het is mogelijk dat de laagste
waarden toch tijdens het begin van de spuigang zijn genomen. De hoogste waarden levert het punt

(bodem) (zeewater)0

Biochemisch en chemisch zuurstofverbrujk.
Voor deze maten is het in dit jeval minder geschikt om een algemeen gemiddelde te vermelden.
De variaties van beide zijn zeer groot. Er komen veel pieken
voor.
- Het -

liet biocheriisch zuurstofverbruik varieert van praktisch 0 tot
15,4 mg/l (B.o.D0 20-5) Pieken van 5 â 3 mg/l komen ook veel voor 9
terwijl het gemiddelde nabij 2 mg/l ligt. Het punt 5 (bodem) steekt
niet zeer gunstig af tegen de oppervlakte punten 1 t/m 4. liet chemisch zuurstofverbruik varieert van 24 tot 182 mg/l (C00.D.)0 Pieken
van 8o

100 komen ook veel voor. Opgemerkt moet worden dat een hoger

chioridegehalte ook een hogere C.0.P. ten gevolge heeft0
Het verschijnsel doet zich voor dat het gemiddelde chemische zuurstofverbruik van september 1966 t/m mei 1968 ongeveer 45 ingjl is
in de oppervlakte punten 1 t/m 1 en ongeveer 65 mg/l in punt 5 (bodem)0 In mei 1968 komt het niveau binnen enkele weken op ongeveer
75 mg/l in de oppervlakte en op ongeveer 85 mg/l in punt 5 (bodem)0
Gedurende de rest van het jaar 1968 daalt het niveau weer, om gedurende het jaar 1969 weer te blijven op 55 mg/l aan de oppervlakte en
70 mg/l in punt 5 (bodem)0
Voor dit verschijnsel moet een oorzaak bestaan die blijkbaar
bodem en oppervlakte beide beinvioedt. Omdat de waarnemingsperiode
zich uitstrekt over drie jaren en het verschijnsel van de verhoging
eenmalig is, ligt een seizoeninvioed niet in de rede. Viel is opvallend dat er periodieke variaties voorkomen die voor alle punten 1
t/m 5 in fase zijn.
Fosfaatgehalte.
liet fosfaatgehalte is weergegeven in de volgende tabel.
fosfaatgehalten (PO 4 ''' in mg/l) in sep. '66 t/m dec. '69.
punt

minimum

gemiddeld

maximum

1,65

011

o,i
0,35
0 9 45
0,35

0 9 05

0 1 15

0 1 25

1

0,15

2

0 9 15

3
4

091

5 (bodem)

0,9

1,05
1,0

Hier bestaat duidelijk versciil tunsen het gemiddelde van zeewater
(punt 5, bodem): 0,15 mg/l en het gemiddelde van de andere punten:

0,35 mg/l.
funmoniumjehalte 0
De volgende tabel is een overzicht van het ammoniumgehalte:

ammoniumgehalten (NH

in mg/l) in sep. '6 t/m dec. 1 69.

minimum

1

0 9 1+

2

0,5

3
4

09 8
1,45

2,0

01 0

0,1+

-

5 (bodem)

maximum

gemiddeld

punt

2,8

1,5
1,5
+90

-

3,2
5,1
29,0 (8,0)

1,35

Ook hier bestt duidelijk verschil tussen het gemiddelde in het
referentiepunt (, boden): 0,4 mg/l en de andere punten. Blijkbaar
wordt nabij punt 1+ (K.N.i:.;.) arnnoniun geloosd en volgens de grafiek van punt 1+ in zeer wisselende hoeveelheden0
Fenolehaltr'.
Het fenolgehalte is bepaald volgens de 1+ anirio-antipyrine riethode. Nog aantoonbaar is 0,020 mg/l, terwijl de meetnauwkeurigheid
0,010 mg/l is.
Ter vergelijking diene dat de Rijn 's zomers ongeveer 0,020
en In winters C,070 mg/1 bevat: hij hogere temperaturen is de afbraak veel sneller dan bij lagere temperaturen.
De fenolbepaling is alleen gebeurd in het jar 1969, doch niet
op alle meetdagen overal. :ie ook de grafieken. Op veel dagen was
geen fenol aan te tonen. In punt 5 (bodem) is zelfs nooit fenol aangetoond. In de andere punten is er een opvallend maximum op 1+ maart:
punt 1
2

3
14.

0,50 mg/1
1,00

0,50
1 9 8o

Van een gemiddelde over het jaar kan eigenlijk geen sprake
zijn.
Gyrinrehalte.
Nog aantoonbaar is hier 0,010 mg CN'/l, terwijl de meetnauwkeurigheid ook 0,010 mg/1 is.
Ter vergelijking diene dat de orde van grootte van de gifgrens
0,010 a 0,100 mg vrij cyaan per liter is. In dit onderzoek is bepaald het totaal van vrij en gebonden cyaan. Van belang is dus dat
de hoeveelheid vrij cyaan globaal een tiende is van het totaal 0
De -

- 10 -

De cyaanhepaling is alleen gebeurd in het jaar 1969, doch onvolledig. Hie de grafieken. liet komt voor dat geen cyaan is aan te

tonen0
De gifgrens wordt herhaaldelijk overschreden; in punt 4 (K.N.H.S)
zijn de cyongehalten als volgt:
maximum

gemiddeld

minimum

0 9 60

0 1 05(0,10)

1,0 ml

De grafiel: .vijst op lozing van cyaan nabij unt 1+ in wiselende hoeveelheden 0
V. Harnenvatting.
1. Van september 1966 t/m december 1969 is een tweewekelijkse be-

monstering uitgevoerd van het water in de Buitenhaven van IJmuiden.
2 Gebleken is dat de verontreiniging van het water aan de oppervlakte het grootst is. Daarom is gedurende de gehele periode de waterkwaliteit aan de oppervlakte in vier punten systematisch bepaald
fenol en cyaan niet volledig). Voor referentie is steeds
een waternionster nabij de bodem op een zeewaarts gelegen punt (5)
meegenomen en onderzocht.

3° De iig:ing van de vier punten is als volgt:
1 = 'uiderkanaal".
2 = mond Vjssershavens.
3 = "8puikannal".
= mond Hoogovenh:iven.
14

50

De bemonstering is voor de aanvang van het spuien gebeurd.
Temperatuur. De laagste temperatuur is 2,5 °C (punt 5). De hoogste temperatuur is 25,1 °C
(opp.)0

6. H uursto f veradig in p' n pe rr entage.
Het gemiddelde van de punten 1 t/m Li is 78
" punt 5 is 99 %.
punt 2).
liet minimum van alles is 4 4
1

>

70

(

Chloridegehalt€. Onder invloed van liet spuien vertoont het water
een zekere gelaagdheid. liet gemiddelde chloridogehalte van de punten 1 t/m 4 is 11,0

3

k'm0

0

is gemiddeld 2 mg/l.

Biochenisc1 zuurstofverbruik. De

Chemisch zuurstofverbruik. owe1 opiervlakte als bodem vertonen
in mei 1)68 een stijging van het chemisch zuurstofverbruik van

20 â 30 mg/l. In het jaar 1969 is het verhruilç weer met 15 â 20
mg/l verminderd tot 55 â 70 mg/l.
Fosfatgehalte.
Hetgerniddelue van de punten 1 t/m 4 is C,5 mg/l.
punt 5 is 0,15 rng/l.
110 Amrnoniumchalte.In punt 4

wort het grootste gemiddel-

de gehalte gevonden: 4,0 ing

}'enolgehalte. 2r is een opvallend maximum op 4 maart 1969, waarvan
punt + (L.r.h...) liet grootste is : 1,80 mg fenol per liter0
Caange1,nite0 In punt 4

wordt de gifgrens herhaaldelijk

overochreden.
11+ Gericht onder:oek naar andere stoffen, zoals ijzer en zink heeft
in het jaar 1969 hij iijze van proef incidenteel plaatsgevonden0
Voortzetting van de waarnemingen wordt overwogen0
15. Bacteriologisch onderzoek is ook incidenteel gebeurd.

IJmuiden, 10 februari 1970,
ir. 1. de Vos

ir. L.J. de Leur.

